
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES SĒDES  

PROTOKOLS NR.12/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 28.septembrī 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Selga Osīte, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, 
Igors Žukovs, Jurģis Grabčiks, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, 
Guntars Zonbergs. 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Juridiskās 
nodaļas juriste Sabīna Podskočija, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte V.Spitane, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Solveiga Tiļuga, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists 
Artis Blankenbergs, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane. 
Iestāžu vadītāji: Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece, Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja Anita 
Bogdanova, Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Vidzemes Jūrmalas mūzikas un 
mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska.  
 
Nepiedalās deputāti: 
Līga Vaidere (ārpus Latvijas) 
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā) 
Andris Silavnieks (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Lūdz papildināt darba kārtību ar šādiem 
jautājumiem: 

48. Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. sēdes lēmuma Nr. 12 §57 “Par dalību Eiropas 
Kopienas vides finanšu programmas s LIFE+ apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā 
daudzveidība” projektu konkursā” atcelšanu 

49. Par Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” amatalgu apstiprināšanu 
50. Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu 
51. Par grozījumiem pašvaldības budžetā 

 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt papildināto darba kārtību.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  
 

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.08.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” 
izdošanu 

4. Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos projekta nodošanu  
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

5. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mans lācis” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 

6. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Skola mazajiem Poga” par pašvaldības līdzfinansēta 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 

7. Par līguma noslēgšanu ar SIA „BeBelv” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 

8. Par vienošanās noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” līgumā par pašvaldības līdzfinansēta 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 

9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
10. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
11. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
15. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa 

iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”” 
apstiprināšanu 

16. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var 
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 
darbiniekiem” apstiprināšanu 

17. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” 
apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 
izdošanu 

19. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 
nolikumā “Iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikums”” apstiprināšanu 

20. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2016.gadam (no 
01.09.2016.) apstiprināšanu 

21. Par naudas līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras veikšanai 
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22. Par Saulkrastu pašvaldības īpašuma izslēgšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances 
23. Par grozījumiem Saulkrastu Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
24. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
25. Par grozījumiem Saulkrastu sociālo pabalstu budžetā 
26. Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā Zvejniekciema vidusskolai 
27. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” 
28. Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis” 
29. Par naudas līdzekļu paredzēšanu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā 
30. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
32. Par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 6.janvāra līgumā Nr.5.5/Li015 
33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles 
organizēšanu 

35. Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu 

37. Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

38. Par izmaiņām Skultes ostas valdē 
39. Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu ideju konkursā, projektu pieteikumā “ Hiking route along the Baltic sea coastline 
in Latvia – Estonia“ 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

40. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu 

41. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

42. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
43. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 31.08.2016. lēmumā „Par finansējuma 

piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai” 
44. Par adreses maiņu 
45. Par adreses maiņu 
46. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 

atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” 
precizēšanu 

47. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 
48. Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. sēdes lēmuma Nr. 12 §57 “Par dalību Eiropas 

Kopienas vides finanšu programmas s LIFE+ apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā 
daudzveidība” projektu konkursā” atcelšanu 

49. Par Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” amatalgu apstiprināšanu 
50. Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu 
51. Par grozījumiem pašvaldības budžetā 

§1 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums  

par 31.08.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
 

Ziņo A.Arnis par 31.08.2016. domes sēdes lēmumu izpildi.  
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Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu /vārds, uzvārds/ un par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/, līgumi 
nav noslēgti, bērniem tika nodrošināta vieta PII “Rūķītis”. 
31.08.2016. domes sēdes darba kārtības 31.jautājums par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” izdošanu, ir saņemti iebildumi no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas, šīs dienas domes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par 
saistošo noteikumu precizēšanu. 
Pārējie 31.08.2016. domes sēdes lēmumi ir izpildīti. 
Deputātiem jautājumu nav. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 
§2 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
ar /vārds, uzvārds/ 

ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 06.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
14.09.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 9, pamatojoties uz 
11.11.2008. noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2008.gada 11.novembra noslēgto zemes nomas līgumu 
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, kadastra apz.80130040183, 
daļas 300 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai (vienošanās protokola 
1.pielikumā). 

2. Noteikt vienošanās noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi vienošanos, 
lēmums zaudē spēku. 

 
§3  

Par saistošo noteikumu  
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” izdošanu 
ZIŅO N.Līcis. Noteikumi tiek papildināti ar punktiem par kapavietu komisijas izveidošanu, kura 
apseko un sastāda aktus par neuzraudzītām kapavietām; par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas 
apmeklētājiem ar I, II invaliditātes grupu, kā arī personām ar kustību traucējumiem iebraukšanai 
kapsētā ar automašīnu. 
S.Osīte informē, ka ārpus kapsētas darba laika, atļaujas iebraukšanai varēs saņemt domē Klientu 
apkalpošanas centrā. 
Debates par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 
J.Grabčiks.  
H.Bila ierosina svītrot noteikumu 19.1.punkta vārdu “rakstiska”. Deputāti atbalsta H.Bilas 
priekšlikumu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi”” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
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daļas 1.punktu un Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas 2016.gada 14.septembra 
atzinumu (protokols Nr.9/2016§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi”” (protokola 2.pielikumā). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.  
 

§4 
Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos  

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
ZIŅO N.Līcis.  
 

Saulkrastu novada būvvaldē 2016.gada 1.septembrī iesniegts detālplānojuma zemes 
gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 80130020366, projekts un plānotās 
apbūves būvprojekts minimālā sastāvā. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu un 
būvprojektu minimālā sastāvā un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.09.2016. lēmumu (protokols Nr.9), atbilstoši LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
109.1.punktam un 122.punktam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam 
Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 801300230366, 
projektu.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2016.gada 17.oktobra  līdz 2016.gada 
10.novembrim. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu publicēt informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 
§5 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mans lācis” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai līguma projekta 1.1. punkta vārdi “Pašvaldības kompensētu privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu saņemšanu” nozīmē, ka pašvaldība pilnībā kompensē 
pakalpojumu? 
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H.Bila paskaidro, ka kompensācijas apmērs ir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, bet, ja 
Privātās iestādes izmaksas ir mazākas, nekā noteikumos noteikts, pašvaldība pilnībā kompensē 
pakalpojumu. 
N.Līcis par līguma projekta 2.1. punktu. Saistošo noteikumu izmaiņu gadījumā, ar kuru datumu 
finansējuma summa līgumā tiks mainīta? 
H.Bila paskaidro, ka top saistošo noteikumu jauna redakcija, kurā tiks noteikta kārtība. 
N.Līcis ierosina līguma projekta 2.1. punkta vārdu “vecāku” aizstāt ar vārdu “pakalpojuma”. 
Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
Debates par 3.1. punktu, par termiņu līdz kuram jāiesniedz pašvaldībai rēķins. Debatēs piedalās: 
E.Grāvītis, N.Līcis, J.Grabčiks. 
J.Grabčiks ierosina pagarināt termiņu līdz mēneša piektajam datumam. Deputātiem nav iebildumu. 
E.Grāvītis ierosina analoģiski veikt precizējumus pārejos līgumu projektos par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mans lācis”, 
reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar reģistrācijas apliecības numuru 3601802945, licences 
Nr. V-7212, juridiskā adrese Vārnu iela 11-3, Rīga, vadītājas Ineses Rižijas 2016.gada 22.augusta 
iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu ar privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mans lācis” 
dibinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mans lācis”, reģistrācijas numurs 40103540932, 
juridiskā adrese Juglas iela 53-79, Rīga, par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.septembra 
(sēdes protokols Nr.9) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mans lācis”, reģistrācijas numurs 40103540932, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 3.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja SIA „Mans lācis” norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, 
lēmums zaudē spēku. 

  
§6 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Skola mazajiem Poga” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Skola mazajiem Poga” (vienotais reģistrācijas 
numurs 40103233919), juridiskā adrese Āgenskalna iela 22C-113, Rīga, LV-1084, valdes locekles 
Ineses Bukas 2016.gada 13.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības 
līdzfinansējumu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „Skola mazajiem Poga”, kura 2011.gada 
25.jūlijā reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar reģistrācijas apliecības numuru 3701802856, 
licences Nr. V-4506, juridiskā adrese Brīvības gatve 356a-35, Rīga.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.septembra 
(sēdes protokols Nr.9) atzinumu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA „Skola mazajiem Poga” vienotais reģistrācijas numurs 
40103233919, par pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 4.pielikumā). 

2. Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja SIA „Skola mazajiem Poga” norādītajā termiņā nav noslēgusi 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

  
§7 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „BeBelv” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA „BeBelv” (vienotais reģistrācijas numurs 
40103302017), juridiskā adrese Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, pilnvarotās personas 
(2010.gada 21.jūnija pilnvara Nr.1390) Jura Stikāna 2016.gada 12.septembra iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei 
„BeBelv”, reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar reģistrācijas apliecības numuru 
4301802827, licences Nr. V-4199, juridiskā adrese Zemes iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 
novads.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.septembra 
(sēdes protokols Nr.9) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA „BeBelv”, reģistrācijas numurs 40103302017, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu (protokola 5.pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja SIA „BeBelv” norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums 
zaudē spēku. 

  
§8 

Par vienošanās noslēgšanu ar SIA „Patnis un partneri” 
līgumā par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Patnis” 2016.gada 8.septembra valdes locekles 
Ingūnas Vārtiņas iesniegums (turpmāk-iesniedzēja) ar lūgumu noteikt pašvaldības kompensācijas 
apmēru privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Patnis” pakalpojuma sniegšanas vietā Aleksandra 
Čaka ielā 94-1c, Rīgā, pilnā pašvaldības kompensācijas apmērā. 

2016.gada 5.septembrī Saulkrastu novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Patnis un 
partneri” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma 
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nodrošināšanu (turpmāk – līgums) privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Patnis”. Saskaņā ar 
līguma 1.1.punktu privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Patnis” nodrošina pakalpojuma 
sniegšanu Ūbeļu ielā 13, Ādažos, Ādažu novadā un Aleksandra Čaka ielā 94-1c, Rīgā.  

Uz līguma noslēgšanas brīdi iesniedzēja Saulkrastu novada domē iesniedza pirmsskolas 
izglītības iestādes “Patnis” pakalpojumu izmaksu tāmi par to, ka izmaksas par pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma sniegšanu vienam bērnam mēnesī sastāda 244,24 euro.   

 No iesniedzējas 2016.gada 8.septembra iesnieguma redzams, ka privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojumu izmaksas katrā pakalpojuma sniegšanas vietā atšķiras. Ūbeļu ielā 
13, Ādažos, pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšana vienam bērnam mēnesī sastāda 244,24 
euro, savukārt Aleksandra Čaka ielā 94-1c, Rīgā, izmaksas sastāda 307,00 euro mēnesī. 

Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumu līgumā, nosakot finansējuma apmēru katrā 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas vietā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.septembra 
sēdes atzinumu (protokols Nr.9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Patnis” par grozījumu 2016.gada 5.septembra līgumā par 
pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma 
nodrošināšanu (protokola 6.pielikumā). 

  
§9 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 9.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētā 
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
14.septembra sēdē, pārbaudot iesniedzēja atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzējs atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
14.septembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2016§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 

uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka viņa 
meita /vārds, uzvārds, personas kode/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi 
“BeBeLV”, reģistrācijas numurs 40103302017. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§10  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 2.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
14.septembra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1, 4.3. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši 
saistošo noteikumu 4.2. punktā norādītajam, iesniedzējas bērns pirms kompensācijas pieprasīšanas 
nav reģistrēts uzņemšanas reģistrā Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei. Ievērojot iepriekš minēto, iesniedzēja nav tiesīga saņemt 
pašvaldības kompensāciju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt kompensāciju, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 14.septembra atzinumu par atteikumu piešķirt kompensāciju 
(protokols Nr.9/2016§6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds, personas kods/. 
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

§11  
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

ZIŅO G.Zonbergs 
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Saulkrastu novada domē 2016.gada 2.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
14.septembra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši saistošo 
noteikumu 5.3.punktā norādītajam, iesniedzējas dēls ir uzņemts bērnu attīstības centā “Pūces 
skolā” no 2016.gada 5.septembra. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt 
piešķirta sākot ar 2016.gada 5.septembri. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
14.septembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 5.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
§12  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs. 
G.Zonbergs norāda uz drukas kļūdu bērna personas kodā. 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 31.augustā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
14.septembra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
14.septembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9/2016§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka 
viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi 
“Mans lācis”, reģistrācijas numurs 40103540932. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§13  

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO G.Zonbergs 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 12.septembrī saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/  
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
14.septembra sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, 
ka iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” 4.1-4.4. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet atbilstoši saistošo 
noteikumu 5.3.punktā norādītajam, iesniedzējas meita ir uzņemta privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē „Skola mazajiem Poga” no 2016.gada 1.oktobra. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības 
kompensācija var tikt piešķirta sākot ar 2016.gada 1.oktobri. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas 
nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 
14.septembra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2016§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  
1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 

uzvārds, personas kods/ 249 euro (divi simti četrdesmit deviņi euro) mēnesī par to, ka 
viņas meita /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi 
”Skola mazajiem Poga”, reģistrācijas numurs 40103233919. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību: 
3. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minētos 
līgumus, lēmums zaudē spēku. 

 
§14 

Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
ZIŅO G.Zonbergs 
 
 Saulkrastu novada domē 12.09.2016. saņemts Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ingunas Feldmanes 12.09.2016. iesniegums par Saulkrastu 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Ritas Brīvkalnes apstiprināšanu Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas sastāvā. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 17.09.2016. sēdē (protokols Nr. 
9/2016§10). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Saulkrastu 
novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma 5.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Ritu Brīvkalni par Saulkrastu 
novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekli. 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 28.septembrī. 
 

§15 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa 

iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”” 
apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu pilsētas 
bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu 
papildatvaļinājumu”” projektu, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.9/2016 
§22) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bibliotēkas iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 
novada bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var 
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu””  (protokola 7.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
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§16 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var 

piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 
darbiniekiem” apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas centra iekšējo 
noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 
2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu 
papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darbiniekiem”” projektu un, 
pamatojoties Finanšu komitejas 14.09.2016. atzinumu (protokols Nr. 9/2016 §21) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas centra iekšējos 
noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 
2011.gada 29.jūnija iekšējos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu 
papildatvaļinājumu Saulkrastu Tūrisma informācijas centra darbiniekiem”” (protokola 
8.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 

§17  
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos 

noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” 

apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (14.09.2016. protokols Nr. 9/2016 §20) un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 30.marta iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada 
pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” (protokola 9.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
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§18  
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 

izdošanu 
ZIŅO E.Grāvītis. Noteikumi tiek papildināti ar nodevu par dokumentu saņemšanu no domes un 
domes arhīva, kuri iepriekš nebija iekļauti noteikumos. 
S.Osīte par maksājumiem. Maksājot nodevu bankā, klientiem būs jāmaksā papildus par bankas 
pakalpojumu, līdz ar to summa būs lielāka. 
J.Grabčiks ierosina ieviest domē bankas karšu maksājumus, lai cilvēki varētu samaksāt uz vietas. 
E.Grāvītis paskaidro, ka cilvēkiem, kuriem nav iespējas samaksāt izmantojot internetbanku, var 
griezties domē Klientu apkalpošanas centrā, kur domes darbinieks palīdzēs.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (14.09.2016. 
protokols Nr. 9/2016 §19) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības 
nodevām Saulkrastu novadā””  (protokola 10.pielikumā). 

2. Izdotos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.  
 

§19  
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 

nolikumā “Iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikums”” apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. 

 
 Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 
28.augusta nolikumā “Iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu 
komitejas 14.09.2016. atzinumu (protokols Nr.9/2016§17) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 
28.augusta nolikumā “Iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikums”” (protokola 
11.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 
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§20 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izdevumu tāmes 2016.gadam (no 01.09.2016.) apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2016.gada 
8.septembra iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada 14.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols 
Nr.9/2016§3), pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. un 
10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2016.gadam 
(no 01.09.2016.)  (protokola 12.pielikumā). 

 
§21 

Par naudas līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras veikšanai 
ZIŅO E.Grāvītis 
A.Bogdanova lūdz palielināt finansējumu līdz 21 111 euro, jo iepirkuma procesā piedāvājuma 
summa palielinājās. Deputātiem nav iebildumu. 
 
 Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 05.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§08), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
“Sociālie pabalsti (Struktūrvienība 083)” 21111,00 eiro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2800 (Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteiktu 
funkciju ietvaros - Skolēnu transporta pakalpojumi), lai nodrošinātu izglītojamo 
braukšanas karšu iegādi 2017.gadā. 

2. Uzsākt veikt iepirkumu, lai nodrošinātu izglītojamo braukšanas karšu iegādi 2016.gadā un 
2017.gadā. 

 
§22 

Par Saulkrastu pašvaldības īpašuma  
izslēgšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 
A.Blankenberga 06.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§5), un pamatojoties uz Latvijas grāmatvedības 
standarta Nr.7.”Pamatlīdzekļi” IX.daļas 66.2.punktā noteikto, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes ilgtermiņu ieguldījumu sastāva zemi zem ēkām un 
būvēm (kadastra apzīmējums 80330021552), uzskaitē no 28.12.2011., ar vērtību 4780,85 
euro, pamatojoties uz īpašuma tiesību dzēšanu zemesgrāmatā. 

 
§23 

Par grozījumiem Saulkrastu Pašvaldības īpašuma  
apsaimniekošanas nodaļas budžetā  

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas vadītājas 
I.Jurkevičas 05.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt “Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas” (Struktūrvienība 

019) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 2816,00 EUR. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “ Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas” 
(Struktūrvienība 019) izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 2500,00 EUR, lai veiktu remontu 
bērnu rotaļu iekārtām bērnu rotaļu parkā Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā; 

1.2.2. EKK 2312 (Inventārs) par 316,00 EUR, jo vienas vienības cena 
nepārsniedz 210,00 EUR. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§24 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 05.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§13), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
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1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2352 (Remontmateriāli) par 1 

000,00 EUR; 
1.1.2. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 500,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. (EKK) 2351 (Saimniecības materiāli) par 1 000,00 EUR; 
1.2.2. (EKK) 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 

500,00 EUR. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§25 

Par grozījumiem Saulkrastu sociālo pabalstu budžetā 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
 Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 13.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§9), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Sociālie pabalsti” (Struktūrvienība 083) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6255 (Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžu ģimenēm naudā) par 2 000,00 EUR; 
1.1.2. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība  un citi maksājumi iedzīvotājiem) par 2 

000,00 EUR. 
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Sociālie pabalsti” (Struktūrvienība 083) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 6412 (Samaksa  par sociālo aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 

4 000,00 EUR, lai nodrošinātu pirktos sociālās aprūpes ārpakalpojumus 
klientiem ar specifiskām prasībām. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§26 

Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā  
Zvejniekciema vidusskolai 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 06.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§16), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt “ Zvejniekciema vidusskolas” (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1750,00 EUR. 

1.2. palielināt “ Zvejniekciema vidusskolas” (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu 
plānu: 
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) par 1750,00 EUR, kāpņu 

telpas evakuācijas ceļa durvju izbūvei atbilstoši būvnormatīva prasībām. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§27 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai  
„LATVIAN KARATE ASSOCIATION” 

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis informē, ka turnīrs nebija laicīgi ieplānots, tapis pēdējo mēnešu laikā, ir liela atsaucība no 
ārzemēm. Turnīrā piedalīsies ap 250 dalībnieku. 
Debates par atbalsta apmēru. Debatēs piedalās E.Grāvītis, J.Grabčiks, N.Līcis, G.Zonbergs, 
A.Deniškāne. 
E.Grāvītis ierosina balsot par finansējuma piešķiršanu 340 euro apmērā.  
 
 Izskatot biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION” viceprezidenta K.Riekstiņa 
24.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. 
sēdē (protokols Nr.9/2016§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-2 (G.Lāčauniece, G.Zonbergs), 
 
NOLEMJ:  
1. Piešķirt 340,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem biedrībai „LATVIAN 

KARATE ASSOCIATION” ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), medaļu, Saulkrastu simbolikas, 
diplomu un kausu izgatavošanai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§28 

Par izmaiņām 2016.gada budžeta plānā Saulkrastu  
pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis” 

ZIŅO E.Grāvītis 
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 Izskatot PII Rūķītis vadītājas S.Tībergas 25.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§12), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt “ PII Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 5232 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 6000,00 EUR. 
1.2. palielināt “ PII Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi) par 6000,00 EUR, tehniskā projekta izstrādei un 
atjaunošanas darbu plānošanai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§29 

Par naudas līdzekļu paredzēšanu 2017.gada  
Saulkrastu novada pašvaldības budžetā 

ZIŅO E.Grāvītis  
 

 Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 05.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§11), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2017.gada “Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība” budžetā 
(Struktūrvienība 0115)” 17 500,00 eiro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi), lai nodrošinātu informatīvā izdevuma 
“Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu un izplatīšanu 2017.gadā. 

2. Paredzēt finansējumu 2018.gada “Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība” budžetā 
(Struktūrvienība 0115)” 17 500,00 eiro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi), lai nodrošinātu informatīvā izdevuma 
“Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu un izplatīšanu 2018.gadā. 

3. Uzsākt veikt iepirkumu, lai nodrošinātu informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes 
Ziņas” izdošanu un izplatīšanu 2017.gadā un 2018.gadā. 

 
§30 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas  
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J.Rudzītes 12.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
14.09.2016. sēdē (protokols Nr.9/2016§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības (Struktūrvienība 0111) budžeta ieņēmumu plānu: 

1.1. Ieņēmumu pozīcija „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” EKK 09.512 par 6 100,00 
euro, pamatojoties uz budžeta izpildi pirmajos astoņos mēnešos; 

1.2. Ieņēmumu pozīcija „Aizņēmumi” EKK 400200001 par 94 478,00 euro, pamatojoties uz 
Aizņēmumu padomes lēmumu.  

2. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu pozīcijas: 
2.1.  „Projekts "LIFE EcosystemServices"” (Struktūrvienība 017248) budžeta izdevumu plānu 

EKK 5240 (Nepabeigtā būvniecība) par 5 615,00 euro, lai atmaksātu reverso PVN; 
2.2. “Ēku apsaimniekošana” (dimensija 017217) EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu remonts) 

4870,07 euro; kultūras nama "Zvejniekciems" balkona un kāpņu remonta darbi; 
2.3. “Ēku apsaimniekošana” (dimensija 017217) EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu remonts) 

3044,65 euro; lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas un ieejas mezgla jumta seguma Smilšu 
ielā 3 remonta darbi; 

2.4. Tautsaimniecība (dimensija-novadgrāvju uzturēšana 0172121) EKK 2249 (Ēku, būvju un 
telpu remonts) 5806,86 euro, Astotās ielas, Devītās ielas, D/S Roze ielu būvniecība;  

2.5. Tautsaimniecība (dimensija-ielu un ceļu apsaimniekošana 01723) EKK 5240 (Nepabeigtā 
būvniecība) 19 223 euro; Pirmās ielas izbūve; 

2.6. Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (Struktūrvienība 13) EKK 5232 (Saimniecības 
pamatlīdzekļi) 79,00 euro; 

2.7. Attīstības un plānošanas nodaļa (Struktūrvienība 0117) EKK 5238 (Datortehnika, sakaru 
un cita biroja tehnika) 349,00 euro, EKK 2232 (Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi) 34,00 euro,  

2.8. Finanšu un grāmatvedības nodaļa (Struktūrvienība 012) EKK 5238 (Datortehnika, sakaru 
un cita biroja tehnika) 110,00 euro; 

2.9. Saulkrastu sociālais dienests (Struktūrvienība 081) EKK 231201 (Inventārs) 237,00 euro; 
2.10. Saulkrastu novada bāriņtiesa (Struktūrvienība 12) EKK 231201 (Inventārs) 196,00 

euro, EKK 2322 (Degviela) 53,00 euro; 
2.11. Juridiskā nodaļa (Struktūrvienība 0123) EKK 231201 (Inventārs) 196,00 euro; 

EKK 2239 (Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) 41,00 euro; 

2.12. Lietvedības un personāla nodaļa (Struktūrvienība 018) EKK 231101 (Biroja 
preces) 148,00 euro; 

3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu pozīcijas: 
3.1.  „Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās -  PVN” (Struktūrvienība 

0112) budžeta izdevumu plānu: 
3.1.1. EKK 2512 (PVN) par 6 100,00 euro, lai atmaksātu valsts budžetā maksājamo PVN 

daļu; 
3.1.2. EKK 2511 (Reversais PVN) par 16 397,00 euro, lai atmaksātu Vidrižu ielas gājēju 

ietves reverso PVN maksājumu; 
3.1.3. EKK 2511 (Reversais PVN) par 5 615,00 euro, lai atmaksātu  projekta „LIFE” 

izdevumu reverso PVN maksājumu;  
3.1.4. EKK 2511 (Reversais PVN) par 4870,07 euro, lai atmaksātu Atpūtas ielas 1 

būvdarbu izdevumu reverso PVN maksājumu; 
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3.1.5. EKK 2511 (Reversais PVN) par 3044,65 euro, lai atmaksātu Smilšu iela 3 
būvdarbu izdevumu reverso PVN maksājumu; 

3.1.6. EKK 2511 (Reversais PVN) par 1007,80 euro, lai atmaksātu Astotās ielas, 
Devītās ielas, D/S Roze ielu būvdarbu izdevumu reverso PVN maksājumu; 

3.1.7. EKK 2511 (Reversais PVN) par 648,00 euro, lai atmaksātu elektroierīču reverso 
PVN maksājumu 

3.2. Tautsaimniecība (dimensija-ielu un ceļu apsaimniekošana 01723) EKK 5213 (Transporta 
būves) 19 223 euro; 

3.3.  „Vidrižu ielas gājēju ietves izbūve” (Struktūrvienība 017255) budžeta izdevumu plānu 
EKK 5240 (Nepabeigtā būvniecība) par 78 081,00 euro. 

3.4. Tautsaimniecība (dimensija-novadgrāvju uzturēšana 0172121) EKK 5213 (Transporta 
būves) 4799.06 euro; 

3.5. Saulkrastu sociālais dienests (Struktūrvienība 081) EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un 
cita biroja tehnika) 195,87 euro; 

3.6. Saulkrastu novada bāriņtiesa (Struktūrvienība 12) EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un 
cita biroja tehnika) 207,00 euro; 

3.7. Juridiskā nodaļa (Struktūrvienība 0123) EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja 
tehnika) 196,00 euro; 

 
§31 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
ZIŅO E.Grāvītis. 

 
 Izskatot SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti 
Saulkrastu nov., Valdes locekles Judītes Rozentāles 23.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 14.09.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.09/2016, pamatojoties 
uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 27.09.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 1473.41 
euro (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro un 41 cents) apmērā, ko sastāda 
pamatparāds 1466.81 euro(viens tūkstotis četri simti sešdesmit seši euro un 81 cents) un 
nokavējuma nauda uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 6.60 euro(seši euro un 60 centi), par 
nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 002 0244, 
SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
LV – 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

Datums Pamatparāds EUR 
Nokavējuma nauda 

EUR 
Kopā EUR 

27.07.2017. 488.94 2.20 491.14 
28.08.2017. 488.94 2.20 491.14 
27.09.2017. 488.93 2.20 491.13 

KOPĀ 1466.81 6.60 1473.41 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka SIA 
„RERICA” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 

3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
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§32 
Par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 6.janvāra līgumā Nr.5.5/Li015  

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 02.09.2016 iesniegumu, kas skatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu  komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols Nr.9/2016§23, un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
14.b) apakšpunktu, 77.panta otro daļu 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 6.janvāra līgumā Nr.5.5/Li015, kas noslēgts starp 
Saulkrastu novada domi un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu. 

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 6.janvāra līgumā Nr.5.5/Li015 
(protokola 13.pielikumā). 

       
§33 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar /vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 17.08.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols Nr.9, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 18.2. punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma ,,Ķīšupes dārziņi’’, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai (līgums protokola 14.pielikumā). 

2. Noteikt zemes nomas maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro 0 centi) un 3,15 euro (trīs euro 
15 centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 15 centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§34 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
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Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 09.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols Nr. 9, 
pamatojoties uz 27.09.2016. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Septītā 
iela 4 (kadastra apz. 80330031577), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 2016.gada 9.septembra pirmo izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
(09.09.2016. plkst. 9.00) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Septītā 
iela 4 (kadastra apz. 80330031577), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otro izsoli ar augšupejošu soli, samazinot izsoles sākumcenu.  

3. Noteikt izsoles sākumcenu 4000,00 (četri tūkstoši) euro, 00  euro centi. 
 

§35 
Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 

 Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, otrās izsoles organizēšanu,  
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 12.09.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols Nr.9, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 27.07.2016. lēmumu Nr.10/2016 §28 “Par zemes īpašuma Septītā iela 
4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 09.09.2016. tika organizēta izsole, kura atzīta par 
nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.9), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 1577, platība 0,0489 ha, otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Septītā iela 4, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1577, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4500,00 euro, kura samazināta un noteikta 4000,00 
(četri tūkstoši euro 0 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1577, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 
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15.pielikumā). 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  

locekļu sastāvā : 
   4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   4.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
   4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja Jolanta Rudzīte; 
   4.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           

speciāliste Daina Kučeruka. 
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 25.11.2016. plkst. 9.30 rīkot otro nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 
 

§36 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki,  

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 09.09.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols Nr. 9, 
pamatojoties uz 27.09.2016. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 
38 (kadastra apz. 80330031428), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
2016.gada 9.septembra pirmo izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
(09.09.2016. plkst. 9.00) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Otrā 
iela 38 (kadastra apz. 80330031428), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otro izsoli ar augšupejošu soli, samazinot izsoles sākumcenu.  

3. Noteikt izsoles sākumcenu 5000,00 (pieci tūkstoši) euro, 00  euro centi. 
 

§37 
Par zemes īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts,  

Saulkrastu novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas  
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes PĪAN NĪ speciālista Arta Blankenberga 12.09.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdē, protokols 
Nr.9, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 27.07.2016. lēmumu Nr.10/2016 §28 ,,Par zemes 
īpašuma Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ 09.09.2016. tika organizēta 
izsole, kura atzīta par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 
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likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 
2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.09.2016. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.9), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 1428, platība 0,056 ha,  otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 38, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1428, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 5700,00 euro, kura samazināta un noteikta 5000,00 
(pieci tūkstoši euro 0 euro centi) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
8033 003 1428, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 16.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  
locekļu sastāvā : 

   4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   4.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

nodaļas nekustamā  īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
   4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja Jolanta Rudzīte; 
   4.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           

speciāliste Daina Kučeruka. 
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 25.11.2016. plkst. 10.00 rīkot otro nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 
 

§38 
Par izmaiņām Skultes ostas valdē 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 31.augustā saņemts Zemkopības ministrijas 
iesniegums „Par Zemkopības ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” par Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieka Ričarda Derkača deleģēšanu Skultes ostas 
valdes sastāvā, iepriekšējā Zemkopības ministrijas pārstāvja Jāņa Lagūna vietā. 

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās 
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, Skultes ostas pārvaldes nolikuma 10.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2016.gada 14.septembra sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes sastāva Zemkopības ministrijas pārstāvi Jāni Lagūnu. 
2. Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta 

direktora vietnieku Ričardu Derkaču /personas kods /, kā Zemkopības ministrijas pārstāvi. 
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§39 

Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas  
projektu ideju konkursā, projektu pieteikumā “ Hiking route along the Baltic sea  

coastline in Latvia – Estonia“ 
ZIŅO E.Grāvītis 
S.Tiļuga informē par projekta mērķiem un aktivitātēm. Projekta mērķis ir veicināt videi un dabai 
draudzīga tūrisma veida - kājnieku tūrisma maršrutu pa Baltijas jūras krastu garumā no Nidas līdz 
Ainažiem. Projekta ietvaros plānots izveidot gājēju takas, maršruta aprakstus, uzstādīt norādes 
apdzīvotās vietās, izveidot informatīvus stendus. 
 

Saulkrastu novada domē 13.09.2016.saņemts Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
S.Tiļugas iesniegums par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas (turpmāk – Programma) projektu ideju konkursā, projektu pieteikumā “HIKING 
ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA-ESTONIA” (turpmāk – 
Projekts). Projekta vadošais partneris asociācija “Lauku ceļotājs”.  

Saulkrastu novada plānotās projekta daļas izmaksas ir EUR 45`098,- (četrdesmit pieci 
tūkstoši deviņdemit astoņi euro) no tiem līdz 85% finansē Programma, 15% EUR 6764,70 (seši 
tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro) ir Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu 
un 14.09.2016  Finanšu komitejas atzinumu (protokola Nr.9 §2), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Piedalīties INTERREG V-A Igaunijas – pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju 
konkursā, projektu pieteikumā “HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA 
COASTLINE IN LATVIA-ESTONIA.  

2. Izbeigt dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektu ideju konkursā ar kopprojektu „4 seasons long distance path along the Baltic Sea 
coast”. 

    
§40 

Par /vārds, uzvārds/un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 10.augusta iesniegumu (reģ. 
2016.gada 10.augustā, reģ.Nr.8.10/0820160217/IN2350), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, 
otro un trešo daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, 
uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās dzīvesvietas adrese /kā 
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ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts protokola 17.pielikumā). 

 
§41 

Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/,  
/vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 10.augusta iesniegumu (reģ. 
2016.gada 10.augustā, reģ.Nr.8.10/0820160217/IN2350), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, 
otro un trešo daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ un viņas nepilngadīgo bērnu /vārds, 
uzvārds, dzimšanas dati /un /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/deklarētās dzīvesvietas adrese / kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts 
protokola 18.pielikumā). 

 
§42 

Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 10.augusta iesniegumu (reģ. 
2016.gada 10.augustā, reģ.Nr.8.10/0820160217/IN2350), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo 
un otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas dati/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /deklarētās 
dzīvesvietas adrese / kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai 
ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (Administratīvais akts protokola 
19.pielikumā). 
 

§43 
Par aizņēmuma ņemšanu projektēšanas darbu veikšanai 

ZIŅO E.Grāvītis. 
H.Bila lūdz precizēt lēmuma nosaukumu – “Par aizņēmuma ņemšanu projektēšanas darbu 
uzsākšanai” 
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Debates par nosaukuma vārda “uzsākšanai”. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide, 
G.Zonbergs. Deputāti vienojās precizēt lēmuma nosaukumu uz “Par aizņēmuma ņemšanu 
projektēšanas darbu veikšanai” 
E.Grāvītis lūdz izteikt lēmumu citā redakcijā. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 30.augustā saņemts Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājas S.Tiļugas iesniegums par finansējuma nepieciešamību atklāta konkursa „Sešu ielu 
pārbūves un divu ielu izbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību” (id.Nr.SND2016/24) 
iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkums organizēts, lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes 
piedalīšanos „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešā projektu iesniegumu kārtā, kurā Saulkrastu 
novada dome iesniegusi priekšatlases projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības izaugsmei 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”. Pamatojoties uz Likuma par budžetu 
un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 5 (pieciem) gadiem par summu EUR 
120 895,94  ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2018., nodrošinot pašvaldības projekta „Sešu ielu pārbūves un divu ielu izbūves 
būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību” īstenošanu un nosakot to kā prioritāru projektu, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt iepirkuma līgumu pirms 
aizņēmuma piešķiršanas. 

3. Atcelt Saulkrastu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu „Par finansējuma 
piešķiršanu SAM 3.3.1. projektēšanas darbu uzsākšanai” (prot.Nr.11, §65). 

 
§44 

Par adreses maiņu 
ZIŅO E.Grāvītis. Adreses maiņa ir saistīta ar neprecizitātēm privatizācijas procesā. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese/ 19.09.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.,9. un 19. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra apz. Nr. 8033 001 00765, platība 0.162 ha, un 
dzīvojamai mājai ar kadastra apz. 80330010764001, palīgēkai (šķūnis) ar kadastra apz. 
80330010764002, palīgēkai (šķūnis) ar kadastra apz. 80330010764003, adresi no Somu māja 
2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Somu māja 1, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
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§45 

Par adreses maiņu 
ZIŅO E.Grāvītis  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 19.09.2016. iesniegumu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 2.9.,9. un 19. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-, „PRET”-, „ATTURAS”-, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra apz. Nr. 8033 001 00764, platība 0.216 ha, un 
dzīvojamai mājai ar kadastra apz. 80330010765001, adresi no Somu māja 1, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Somu māja 2, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

 
§46 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2017.gadā” 

precizēšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. Noteikumi tiek precizēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas atzinumam. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk - Domes) Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes 
Vitas Spitanes iesniegumu par 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu 
novada pašvaldībā 2017.gadā”” (turpmāk – noteikumi) precizēšanu, un pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) 2016.gada 20.septembra 
atzinumu Nr.18-6/6989, secināts: 
1.) Ministrijas iebildumā norādīts, ka noteikumu 3.punktā ietvertais regulējums dublē Domes 

2015.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 
(turpmāk - noteikumi Nr. SN 17/2015) 7.punktā ietverto regulējumu, tādēļ noteikumu 
3.punkts ir svītrojams, svītrojot arī noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsauci uz 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu, vai arī par spēku zaudējušiem ir 
atzīstami saistošie noteikumi Nr. SN 17/2015. Ministrijas iebildums ir ņemts vērā daļēji. 
Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsauce uz likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta 1.4 daļu nav svītrota, jo noteikumos tiek saglabāta atsauce uz saistošajiem 
noteikumiem, kas nosaka vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm piemērojamo nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Noteikumu 3.punkta redakcija ir 
precizēta un izteikta šādā redakcijā:  
“3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokli, kura likme, ir noteikta Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm.”. 

2.) Ministrija ir ieteikusi svītrot noteikumu nosaukumā vārdus “2017.gadā” un norādījusi, ka: 
“nav saskatāma nepieciešamība katru gadu izdot jaunus saistošos noteikumus ar vienu un to 
pašu tiesisko regulējumu”. Ministrijas ieteikums ir ņemts vērā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 45.panta 4.daļu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2016.gada 31.augusta saistošos noteikumus “Kārtība, 
kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma 
objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā” (protokola 20.pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā 
noteiktajā kārtībā.  

3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt informācijai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
§47 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Saulkrastu novada domē 22.09.2016. saņemts Saulkrastu novada domes Administratīvās 
komisijas priekšsēdētājas Halinas Bilas 22.09.2016. iesniegums par izmaiņām Administratīvās 
komisijas sastāvā.  

Lai nodrošinātu nepārtrauktu Administratīvās komisijas darbu sakarā ar ievēlētās 
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieces- sekretāres Ingrīdas Kamoliņas ilgstošu 
darbnespēju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 
Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma 2.2.punktu, kas nosaka, ka 
komisijas locekļus ievēl Saulkrastu novada dome 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālisti Dainu Kučeruku 
par Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas locekli uz komisijas locekles 
Ingrīdas Kamoliņas prombūtnes laiku sakarā ar pārejošu darbnespēju. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts 
amatpersonu sarakstā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 28.septembrī. 
 

§48 
Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. sēdes lēmuma Nr. 12 §57 “Par dalību Eiropas 

Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā 
daudzveidība” projektu konkursā” atcelšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Gala redakcija šim projektam nav saistoša pašvaldībai. Projekts neatbalsta 
infrastruktūras attīstību. 
  

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2016. gada 
21.septembra iesniegumu par 2012. gada 26. septembrī Saulkrastu novada domes sēdē pieņemtā 
lēmuma Nr. 12§57 “Par dalību Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 
apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā daudzveidība” projektu konkursā” atcelšanu un izstāšanos 
no dalības apstiprinātajā projektā „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (“Coastal 
Habitat Conservation in Nature Park “Piejura””, saīsinātais nosaukums “CoHabit”, projekta nr. 
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LIFE15NAT/LV/000900), ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto projekta aktivitāšu 
lietderību,   
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 26.09.2012. sēdes lēmumu Nr. 12 §57 “Par dalību Eiropas 
Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ apakšprogrammas „Daba un bioloģiskā 
daudzveidība” projektu konkursā”. 

2. Izstāties no dalības projektā „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 
(“Coastal Habitat Conservation in Nature Park “Piejura””, saīsinātais nosaukums 
“CoHabit”, projekta nr. LIFE15NAT/LV/000900). 

 
§49 

Par Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes  
„Rūķītis” amatalgu apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 
vadītājas 2016.gada 12.septembra vēstule Nr. 1-13/64 „Par pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” skolotāju tarifikācijas sarakstu apstiprināšanu 2016.gada septembris-oktobris”, likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”13.punktuun Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2016.gada 1.septembri līdz 2016.gada 31. decembrim noteikt pirmsskolas pedagogu 
mēneša amatalgu atbilstoši Saulkrastu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” iesniegtajām tarifikācijām: 

1.1. pirmsskolas pedagogiem, kuri tiek finansēti no Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta (tarifikācijas protokola 21.pielikumā); 

1.2.pirmsskolas pedagogiem, kuri tiek finansēti no Valsts mērķdotācijas 
(tarifikācija protokola 22.pielikumā). 

2. Ar 2016.gada 1.septembri noteikt mēneša amatalgu vadītājas vietniecei saimnieciskajā 
darbā, saskaņā ar noteikto amata sarakstu (pielikumā). 

 
§50 

Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
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pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”13.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Ar 2016.gada 1.septembri līdz 2016.gada 31. decembrim noteikt mēneša amatalgu apjomu: 

1.1. Saulkrastu vidusskolas direktorei (profesijas klasifikatora kods 134508) - 1300,00 
euro mēnesī, no valsts mērķdotācijas līdzekļiem; 

1.2. Zvejniekciema vidusskolas direktoram (profesijas klasifikatora kods 134508) - 
1300,00 euro mēnesī, no valsts mērķdotācijas līdzekļiem; 

1.3. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” vadītājai (profesijas 
klasifikatora kods 134508) - 1200,00 euro mēnesī, no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 
§51 

Par grozījumiem pašvaldības budžetā 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

2016.gada 23.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 447 
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kuri nosaka kārtību, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 
vispārējās pamatizglītības darba samaksai, turpmāk – noteikumi. Ievērojot noteikumos noteikto 
kārtību un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S. Osīte, S.Ancāne, 
A.Aparjode, I.Žukovs, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs,), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas pedagogu algām (18.621)” 
par 241284,00 euro.  

1.2. „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām (18.623)” 
par 13072,00 euro. 

1.3. „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem (18.610)” par 
24092,00 euro. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta izdevumu pozīcijas: 
2.1. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 140307,00 euro (EKK 1119 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
108658, 00 euro, EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 26780,00 euro, EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 4869,00 euro); 

2.2. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 100977,00 euro, (EKK 
1119 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
79118, 00 euro, EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 19274,00 euro, EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 2585,00 euro); 

2.3. „Interešu izglītība” - Saulkrastu vidusskola” par 7111,00 euro, (EKK 1119 pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5409,00 euro, 
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EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1357,00 euro, 
EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 345,00 euro); 

2.4. „Interešu izglītība” - Zvejniekciema vidusskola” par 5293,00 euro, (EKK 1119 pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4867, 00 euro, 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1010,00 euro, 
EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 344,00 euro); 

2.5. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 2402,00 euro, 
(EKK 1119 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 1908, 00 euro, EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 458,00 euro, EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 36,00 euro); 

2.6. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem – PII „Rūķītis” par 22358,00 euro, (EKK 1119 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17550, 
00 euro, EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
4268,00 euro, EKK 1146 piemaksas par kvalitātes pakāpēm 540,00 euro);  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 
1. un 2. punktā minētos grozījumus. 
 
 
 
Sēdi slēdz 16:10 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 30.09.2016. 
 
 


