
 

 
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.3/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 30.martā 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks, 
Aiva Aparjode, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks, Antra 
Deniškāne, Guntars Zonbergs, Santa Ancāne (no plkst.15:02) 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, finansists Gatis Vīgants, galvenās 
grāmatvedes vietniece Astrīda Andersone, Juridiskās nodaļas juriste Gita Lipinika, Juridiskās 
nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane, Nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs.  
Iestāžu vadītāji: Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Saulkrastu sociālā dienesta darbiniece 
Svetlana Kipenko. 
 
Klausītāji 
 
Nepiedalās deputāti: 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus papildināt izsludināto 
darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

62. Par dalību INTERREG EUROPE programmas apstiprinātajā projektā „CHRISTA” 
63. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināta atklātajā projektu konkursā 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
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 24.02.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 
2. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
3. Par adreses maiņu 
4. Par zemes īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu 
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
9. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
12. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
13. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA „Mare sports” 
14. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA „SINORA” 
15. � � � � zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DDEntertainment” 
16. Par zemes gabala nodošanu nomā 
17. Par zemes gabala nodošanu nomā 
18. Par pievienošanos SIA „ZAAO” iniciatīvai „Cilvēkam un videi” 
19. Par iekšējo noteikumu “Publisko interneta pieejas punktu lietošanas noteikumi” 

apstiprināšanu 
20. Par iekšējo noteikumu “Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” apstiprināšanu 
21. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādes 

darba uzdevuma papildināšanu 
22. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizēšanu 
24. Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma izmaiņām 2016.gadā 
25. Par Grupu mājas (dzīvokļa) klientes daļēju dzīvojamās telpas izmaksu segšanu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

28. Par grozījumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 
29. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes 

un informācijas centru 
30. Par Jaunatnes politikas stratēģijas 2016.-2023. gadam izstrādi 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

31. Par izdevumiem Saulkrastu novada domes budžetā 2016.gadā 
32. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 



 

33. Par asistentu pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 
34. Par papildus finansiālu atbalstu vecākiem, kuru bērniem nav vietas pašvaldības 

bērnudārzā 
35. Par Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas izveidi 
36. Par saistošo noteikumu “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 
noteikšanu” izdošanu 

37. Par iekšējo noteikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 
apstiprināšanu 

38. Par nolikuma par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projekta atbalsta 
fonda 2016.gadam apstiprināšanu 

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

40. Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdē 
41. Par grozījumu izdarīšanu 2015.gada 28.augusta deleģēšanas līgumā Nr.5.1/487 
42. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Fondu „1836” 
43. Par debitora parāda norakstīšanu 
44. Par debitora parāda norakstīšanu 
45. Par debitora parāda norakstīšanu 
46. Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu ideju konkursā 
47. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
54. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
55. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
57. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
59. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
60. Par adreses piešķiršanu 
61. Par Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmuma Nr.2§28 “Par pašvaldības īpašumu 

uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu” precizēšanu. 
62. Par dalību INTERREG EUROPE programmas apstiprinātajā projektā „CHRISTA” 
63. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināta atklātajā projektu konkursā 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.02.2016. domes 
sēdes lēmumu izpildi 

Ziņo A.Arnis par 24.02.2016. domes sēdes lēmumu izpildi. Visi 24.02.2016. lēmumi ir izpildīti, 
izņemot finanšu komitejas jautājumu par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 



 

izdošanu. Noteikumu grozījumi tiks nodoti publicēšanai Saulkrastu domes ziņās, kas iznāk 
12.aprīlī.  
 
Plkst. 15:02 ierodas deputāte S.Ancāne 

 
§2 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
S.Osīte par izdeklarētiem cilvēkiem, kuriem nav kur deklarēt savu dzīvesvietu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka faktiskā adrese var atšķirties no deklarētās. Personai ir nosūtīta vēstule, 
lai apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ja likumā noteiktā laikā nav saņemti 
pamatojošie dokumenti, tiek dzēstas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 2016.gada 5.februāra iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo un trešo 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „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 
1.pielikumā) . 

 

§3 
Par adreses maiņu 

ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes 
I.Kamoliņas 11.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 16.03.2016. sēdē, protokols Nr.3, pamatojoties uz Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 2.9.,9. un 19. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8013 002 0048, platība 2,8724 ha, adresi no 
Ainažu iela 19C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, uz  

        Ainažu iela 19D, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
 

§4 
Par zemes īpašumu apvienošanu,  

adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis 



 

 
 Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/ iesniegumu, 
kurš izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.3, 
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Īves iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330011198, un Īves iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 803300111 vienā īpašumā. 

2. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai adresi Īves iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme 0,12 ha platībā – kods – 0601, zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 0,3606 ha platībā-- kods – 0201. 

3. Likvidēt adresi Īves iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

§5 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

ZIŅO N.Līcis 
A.Gavars informē, ka Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, jo Kadastra informācijas sistēmā upēm ir reģistrēts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis “Publiskie ūdeņi”, tomēr Civillikuma izpratnē upes nav uzskatāmas par 
“publiskiem ūdeņiem”. 
 

Izskatot Valsts zemes dienesta 05.02.2016. iesniegumu, kas izskatīts 16.03.2016. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. 
punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80130010157, 80130040156, 
80130030095, 80330033082, 80330010296, 80330011293, 80330021844, 80330021850, 
80330021851, 80330030436, 80330030438, 80330033074, 80330033086, 80330033096 
lietošanas mērķi no publiskie ūdeņi, kods 0301 uz lietošanas mērķi - fizisko un juridisko 
personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, kods 0302. 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130010168 lietošanas mērķi publiskie 
ūdeņi, kods 0301, nosakot dalīto lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501, platība 



 

1,2289 ha un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0,27 ha. 

 

§6 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses, nosaukuma  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis. Izveidots atsevišķs zemes gabals ceļam, lai piekļūtu nekustamajiem īpašumiem. 
Izveidoti jauni zemes gabali atbilstoši detālplānojumam.  
 

Izskatot SIA ,,Zviedrijas mežu fondi’’, reģ.Nr.40103327773, pilnvarotās personas 
Sintijas Batkovskas, personas kods 210370-11815, 14.03.2016. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Merico’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Jaunbāžas’’ (kadastra Nr. 
80330030476), un ,,Līči 81’’ (kadastra Nr. 80330030045), Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ – Jaunbāžu iela, Līči, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0,14 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Jaunbāžu iela 1, Līči, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600 – platība 0,12 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Jaunbāžu iela 3, Līči, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600 – platība 0,13 ha. 

5. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Jaunbāžu iela 5, Līči, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600 – platība 0,13 ha. 

6. Piešķirt adresi zemes gabalam un  uz tā esošajām ēkām un būvēm zemes ierīcības projektā 
liters ,,4’’ – ,,Jaunbāžas’’, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601 – platība 0,28 ha. 

7. Piešķirt nosaukumu zemes gabaliem zemes ierīcības projektā liters ,,5’’, liters ,,7’’, liters 
,,9’’ un zemes vienībai ar kadastra apz.80330030478 - ,,Lejasbāžas’’, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 3,14 ha. 

8. Zemes gabals zemes ierīcības projektā liters ,,8’’ pēc darījuma noslēgšanas pievienojams 
īpašumam ,,Līči 81’’ (kadastra Nr. 80330030045), Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads kā otrā zemes vienība, nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,69 ha. 

9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



 

§7 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot SIA ,,A.Lapsas mērniecības biroja’’, juridiskā adrese ,,Malenieši’’, Rundāles 
pag., Rundāles novads, sertificēta mērnieka A.Lapsas 14.03.2016. iesniegumu par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības 
likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. 
punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,A.Lapsas mērniecības biroja’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Kapteiņu 
iela 1A (kadastra apz. 80330010153), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Amoliņu iela 11, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  trīs, 
četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702 – platība 0,49 ha. Mainīt 
adresi daudzdzīvokļu mājai (kadastra apz. 80330010153012) no Kapteiņu iela 1A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads uz Amoliņu iela 11, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’- Kapteiņu iela 1, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 - platība 3,84 
ha, transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods 1104 - platība 0,36 ha.  

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

§8 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot SIA ,,Apriņķa Mērnieks’’, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5, Baldone, Baldones 
novads, sertificēta mērnieka C.Džamjansurenas 04.03.2016. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 



 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Apriņķa Mērnieks’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Vecpāvuļi’’ 
(kadastra apzīmējums 80330010732), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Ozolu iela 5, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1347 ha. 

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. 

 
§9 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/, un /vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 11.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties 
uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu ,,Astra 4’’ (kadastra numurs 80330030527), Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, un ,,Astra 3” (kadastra numurs 80330031128), 
Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 2.pielikumā). 
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. 
 
Plkst.15:13 deputāts G.Zonbergs atstāj sēdes zāli 

 
§10 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 05.02.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 3, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 



 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu ,,Kalni’’ (kadastra numurs 80330010717), 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,  Saulkrastu novads, un ,,Ievkalni’’ (kadastra numurs 
80330011465), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,  Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 3.pielikumā). 
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. 
 
Plkst. 15:15 ierodas G.Zonbergs  

 
§11 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/  un /vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 08.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties 
uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Zaļāmuiža’’ (kadastra numurs 80330030896), 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 4.pielikumā). 
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. 
 

§12 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 17.02.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 3, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Liepiņas’’ (kadastra numurs 80330010402), 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,  Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu zemes 
vienībai ar kadastra apz. 80330010358. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 5.pielikumā). 



 

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. 

 
§13 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā  
ar SIA „Mare sports” 

ZIŅO N.Līcis. 
E.Grāvītis informē, ka nomas maksa tiek precizēta proporcionāli iznomātai platībai. 
 

Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes 
I.Kamoliņas 10.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 16.03.2016. sēdē, protokols Nr.3, ievērojot, ka saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 30.04.2014. sēdes lēmumu Nr.6§8 “Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi”, Saulkrastu novada pašvaldības īpašums Ainažu iela 13B, kadastra Nr. 
80130020372, platība 239 147 m2, tika sadalīts 12 atsevišķās zemes vienībās, kurām ar 
Saulkrastu novada domes 19.12.2014. sēdes lēmumu Nr. 17§6 “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nosaukuma, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” piešķirtas 
jaunas adreses, noteikti lietošanas mērķi, apstiprinātas izveidoto jauno īpašumu platības un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 20.01.2016. reģistrētas izveidotās 
zemes vienības kā atsevišķi īpašumi, pamatojoties uz 2010. gada 19.augustā noslēgtā zemes 
nomas līguma 6.2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. 2004.gada 1.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar SIA „Mare sports”, 

reģistrācijas Nr.40003662188, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 
13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130020372, daļas 2000 m2 platībā 
(turpmāk – Līgums), nomu, izdarīt  šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt Līguma 1.1. punktu šādā redakcijā: 
“1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašumu Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002  0053, 
0,1214 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals), saskaņā ar zemes robežu plānu, kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums). 

1.2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 
“3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam zemes nomas maksu par laika periodu no 1.aprīļa līdz 
30.septembrim EUR 50,50, PVN 21% EUR 10,61, kopā mēnesī EUR 61,11 (sešdesmit viens 
euro 11 euro centi). Par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam zemes nomas maksa EUR 
10,00, PVN 21% EUR 2,10, kopā mēnesī EUR 12,10 (divpadsmit euro 10 euro centi) Kopējā 
zemes nomas maksa gadā, ieskaitot PNV 21% ir EUR 439,26 (četri simti trīsdesmit deviņi 
euro 26 euro centi). 
Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Nekustamā 
īpašuma nodoklis par nomāto zemi 2016. taksācijas gadā tiek aprēķināts no 1.janvāra.” 

2. Par grozījumiem Līgumā parakstīt rakstisku vienošanos (protokola 6.pielikumā). 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

§14 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā  

ar SIA „SINORA” 



 

ZIŅO N.Līcis 
J.Grabčiks par SIA “SINORA” neizpildītajiem solījumiem. 
 

Izskatot SIA „SINORA”, reģistrācijas Nr. 40003452084, adrese Skolas iela 3 – 132, 
Salaspils, valdes locekles Sandra Pilmanes 10.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.03.2016. sēdē, protokols Nr.3, 
pamatojoties uz 2014. gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 20.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”-1 (J.Grabčiks), „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. 2014.gada 22.maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar Raivo Jēkabsonu un 
2014.gada 22.maijā pārjaunots ar SIA ”SINORA”, reģistrācijas Nr.40003452084, 
(turpmāk – Līgums), izdarīt šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt Līguma 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Līgums ir spēkā līdz 2025.gada 30.septembrim.” 

1.2. Izteikt Līguma 6.punktu šādā redakcijā: 
“6. Nomnieks maksā Iznomātājam zemes nomas maksu EUR 826,45, PVN 21% EUR 173,55, 
kopā gadā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 euro centi), ievērojot šādu samaksas kārtību: 
6.1. 333,33 euro (trīs simti trīsdesmit trīs euro 33 euro centi) līdz katra Līguma darbības gada 
15.jūnijam;  
 6.2. 333,33 euro (trīs simti trīsdesmit trīs euro 33 euro centi) līdz katra Līguma darbības gada 
15.jūlijam;  
  6.3. 333,34 euro (trīs simti trīsdesmit trīs euro 34 euro centi) līdz katra Līguma darbības gada 
15.augustam.” 

2. Par grozījumiem Līgumā parakstīt rakstisku vienošanos (protokola 7.pielikumā).       
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

§15 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA „DDEntertainment” 
ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, adrese Andrejostas iela 1A – 9, 
Rīga, projektu vadītāja Edgara Zandera 15.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.03.2016. sēdē, protokols Nr.3, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, zemes nomas līgumu uz laika 
periodu no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 160 
m2 platībā „Jūras parkā”, pludmales sauļošanās krēslu iznomāšanai (zemes nomas līgums 
protokola 8.pielikumā).  



 

2. Noteikt nomas maksu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 euro centi) un 10,50 euro (desmit 
euro 50 euro centi) 21% PVN, kopā mēnesī 60,50 euro (sešdesmit euro 50 euro centi). 

3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja līgums netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 
§16 

Par zemes gabala nodošanu nomā 
ZIŅO N.Līcis 
N.Līcis informē, ka lēmuma projekts tika precizēts, deputātiem izsūtīts jaunā redakcijā. Lūdz 
precizēt lēmuma projekta 1.punktu, aizstāt vārdus “vasaras kafejnīcas ierīkošana” ar vārdiem 
“izvietot vieglas konstrukcijas (bez pamatiem) vaļēju un/vai slēgtu koka konstrukciju terasi/es, 
kas pielāgojama kā vasaras kafejnīca”. Deputātiem iebildumu nav.  
 

Saulkrastu novada domes 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē (protokols Nr.3) izskatīts jautājums par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80130020377, platība 0,1262 ha daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām vasaras kafejnīcas 
ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 15., 17. un 18.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 
31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012-2024” 
un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.03.2016. sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iznomāt bez apbūves tiesībām uz 5 (pieciem) gadiem Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederoša zemes īpašuma Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80130020377, platība 0,1262 ha, daļu ar mērķi - izvietot vieglas 
konstrukcijas (bez pamatiem) vaļēju un/vai slēgtu koka konstrukciju terasi/es, kas 
pielāgojama kā vasaras kafejnīca, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana. Iznomājamā 
platība precizējama, izskatot pretendenta iesniegtās skices, zemes nomas līgumā. 

2. Apstiprināt zemesgabala Saulkrastos, Raiņa iela 16, nomas noteikumus, iesniedzamos 
dokumentus un pieteikuma veidlapu (protokola 9.pielikumā). 

3. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Raiņa iela 16, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020377, 
platība 0,1262 ha daļas nomu, izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā un www.saulkrasti.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”, laika 
periodā no 2016. gada 1.aprīļa līdz 2016. gada 12. aprīlim. 

4. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 12.aprīlim  (ieskaitot). 
 
Plkst.15:27 deputāts G.Zonbergs atstāj sēdes zāli 
 

§17 
Par zemes gabala nodošanu nomā 

ZIŅO N.Līcis 
E.Grāvītis lūdz precizēt lēmuma projekta 1.punktu, aizstāt vārdu “muzeja” ar vārdiem “izstāžu 
telpu, kafejnīcas”. Deputātiem iebildumu nav. 
 



 

 Saulkrastu novada domes 16.03.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē (protokols Nr.3) izskatīts jautājums par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma Raiņa iela 18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas iznomāšanu sabiedriskai apbūvei ar 
mērķi popularizēt Saulkrastu novada vēsturi Saulkrastu iedzīvotāju un pilsētas viesu vidū. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15., 17. un 
18.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.1 
„Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012-2024” un Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 16.03.2016. sēdes atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Raiņa iela 18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 002 0047, daļu 
0,1325 ha platībā ar mērķi – izstāžu telpu, kafejnīcas būvniecība Saulkrastu novada 
vēstures popularizēšanai, tematisku ekspozīciju veidošanai, fotoizstāžu un semināru 
organizēšanai. 

2. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Raiņa iela 18, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130020047, daļas 0,1325 ha platībā 
nomu izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
un www.saulkrasti.lv, laika periodā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 12.aprīlim. 

3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 12.aprīlim (ieskaitot). 
 
Plkst. 15:31 ierodas G.Zonbergs  

 
§18 

Par pievienošanos SIA „ZAAO” iniciatīvai „Cilvēkam un videi” 
ZIŅO N.Līcis. 
 
 Saulkrastu novada domē 2016.gada 7.martā ir saņemta SIA „ZAAO”, 
reģ.Nr.44103015509, 2015.gada 3.marta vēstule ar aicinājumu pievienoties SIA „ZAAO” 
iniciatīvai „Cilvēkam un videi” un līdz 2018.gada 18.novembrim paveikt kādu vērtīgu un 
paliekošu darbu vides sakārtošanas jomā, kā arī aicināt uz labiem darbiem novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas. Vēstule izskatīta Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2016.gada 16.marta sēdē.   
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.3, §1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pievienoties SIA „ZAAO”, reģ.Nr.44103015509, organizētajai iniciatīvai „Cilvēkam un 
videi”. 

 
§19 

Par iekšējo noteikumu “Publisko interneta pieejas punktu lietošanas noteikumi” 
apstiprināšanu 



 

ZIŅO N.Līcis 
S.Osīte norāda uz drukas kļūdu 2. punktā. 
Debates par interneta pieejas punkta darba laiku Saulkrastu sporta centrā. Debatēs piedalās: 
N.Līcis, J.Grabčiks, E.Grāvītis, V.Spitane. N.Līcis ierosina darba laiku interneta pieejas punktam 
Saulkrastu sporta centrā noteikt līdz plkst. 21.00. Deputāti neatbalsta N.Līča priekšlikumu.  
N.Līcis par noteikumu 5.punktu – vai lietotājam ir jāapliecina, ka viņš ir iepazinies ar 
noteikumiem. V.Spitane paskaidro, ka Saulkrastu kultūras un sportā centrā ir reģistri, kur 
jāparakstās, Tūrisma informācijas centrā lietotājus reģistrēs darbinieces. Debates par noteikumu 
4.4. punktu. Debatēs piedalās N.Līcis, J.Grabčiks, E.Grāvītis. N.Līcis ierosina noteikumu 4.4. 
punktu izteikt šādā redakcijā: “Visos iepriekšminētajos publiskā interneta pieejas punktos 
bezvadu internets (WiFi) tiek nodrošināts visu diennakti (24h).” Deputāti atbalsta N.Līča 
priekšlikumu. 
L.Vaidere par dokumentu drukāšanas ierobežošanu interneta pieejas punktos. V.Spitane 
paskaidro, ka projekta ietvaros 5 gadu laikā ir jānodrošina iespēju lietotājiem bez maksas 
izdrukāt dokumentus.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Publisko interneta pieejas punktu lietošanas noteikumi” 
projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.03.2016. 
atzinumu (protokols Nr.3/2016 §2) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumu “Publisko interneta pieejas 
punktu lietošanas noteikumi” (protokola 10.pielikumā). 

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

§20 
Par iekšējo noteikumu “Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi”  

apstiprināšanu 
ZIŅO N.Līcis  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projektu un, 
pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (16.03.2016. protokols 
Nr.3/2015 §3) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Videonovērošanas sistēmas 
drošības noteikumi”” (protokolā 11.pielikumā). 

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

§21 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 

 grozījumu izstrādes darba uzdevuma papildināšanu  
ZIŅO N.Līcis 



 

 
Saulkrastu novada dome 2015.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 2012. – 2024. grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6.§79).   
Saulkrastu novada domē iesniegts domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 

iesniegums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2014. gadam grozījumu izstrādes 
Darba uzdevuma papildināšanu. Atbilstoši 2016.gada 16.marta  Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas atzinumam (protokols Nr.3) un  pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 23.panta ceturto daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628  
“Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punktu un 
2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas un 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Papildināt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu Darba 
uzdevumu ar sekojošiem punktiem:  
2.4. Veikt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumus 
saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie 
teritorijas, plānošanas un izmantošanas un apbūves noteikumi”, paredzot visā pašvaldības 
teritorijā piemērot funkcionālo zonējumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.  
2.5. Precizēt atsevišķu zemes vienību funkcionālos zonējumus, labojot tehniskās kļūdas, 
kas konstatētas Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 2012. – 2024.gadam (zemes 
vienību saraksts protokola 12.pielikumā). 
 

§22 
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

ZIŅO N.Līcis 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk-Dome) 2016.gada 15.martā saņemts Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētaja vietnieka N.Līča iesniegums ar lūgumu papildināt Saulkrastu 
novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju ar domes juristu, kurā pienākumos ietilptu izvērtēt 
iesniegto dokumentu atbilstību saistošo noteikumu prasībām un pildīt komisijas sekretāra 
pienākumus. Iesniegums izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 
16.marta sēdē. 

Izskatot iesniegumu, Dome konstatē, ka saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikuma, turpmāk arī Nolikums, 6.2.apakšpunktu komisijas locekļi ir: 
pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” darbinieks, pašvaldības izpilddirektors, 
Domes deputāts, kurš pārstāv Sociālo jautājumu komiteju, Nekustamo īpašumu nodaļas 
darbinieks, kas pilda komisijas sekretāra pienākumus. Līdz ar to Dome secina, ka nepieciešams 
veikt Nolikuma grozījumus, nosakot, ka sekretāra pienākumus pilda Juridiskās nodaļas 
darbinieks. 

Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikums” 11.punktā ir noteikts, ka Dome var lemt par komisiju izveidošanu 
atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas nolikuma 5.punktu komisijas sastāvu apstiprina Dome.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada 
domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
11.punktu, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. 
Nr.3, §20), 



 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Saulkrastu novada 
domes Juridiskās nodaļas juristi Sabīnu Podskočiju.  

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai veikt grozījumus Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas nolikumā.  

 
§23 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra  
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

 
ZIŅO L.Vaidere. Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā 
bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā, neatkarīgi no dzīvesvietas, un arī daudzbērnu 
ģimeņu bērniem.  
V.Spitane paskaidro, ka tika saņemti iebildumi no VARAM, brīvpusdienu piešķiršana 
daudzbērnu ģimeņu bērniem nevar būt saistīta ar bērnu nodarbināšanu. 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā””, kas precizēti, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 2016.gada 22.februāra atzinumā Nr.187-6/1045 norādītos iebildumus un, 
pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (16.03.2016. protokols Nr.3/2016§1) un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošos noteikumus Nr.SN 
24/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” (protokola 
13.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 pēc to parakstīšanas nosūtīt 
informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

§24 
Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma  

līdzfinansējuma izmaiņām 2016.gadā 
ZIŅO L.Vaidere 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 03.02.2016. iesniegumu 
Nr.01 – 5/40 „Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma izmaiņām 2016.gadā”, 
kas izskatīts 16.03.2016. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.3§2, un pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu un 30.12.2015. līgumu 



 

Nr.DL-15-294-lī, kas noslēgts starp Rīgas domes Labklājības departamentu un nodibinājumu 
„Fonds Kopā” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu 
2016.gadam – EUR 5,52 (pieci euro, 52 centi) par cilvēku dienā. 

2. Noslēgt vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju „Fonds Kopā” par grupu mājas (dzīvokļa) 
pakalpojuma izmaksām (protokola 14.pielikumā). 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016. 
 

§25 
Par Grupu mājas (dzīvokļa) klientes daļēju  

dzīvojamās telpas izmaksu segšanu 
ZIŅO L.Vaidere 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 03.02.2016. iesniegumu 
Nr.01 – 5/41 „Par Grupu mājas (dzīvokļa) klientes daļēju dzīvojamās telpas izmaksu segšanu”, 
kas izskatīts 16.03.2016. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.3§3, un pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturto daļu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Segt nodibinājuma „Fonds Kopā” Grupu mājas (dzīvokļa) klientes maksu par dzīvojamo 
telpu īres starpību starp EUR 42,69 (četrdesmit divi euro 69 centi) un pilnu noteikto 
pakalpojuma maksu mēnesī, bet nepārsniedzot EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi) 
mēnesī, pamatojoties uz piestādīto rēķinu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016. 
 

§26 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 2.martā saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja) /deklarētās dzīvesvietas adrese/, 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 
16.marta 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” 2.punktā un 4.1-4.3. 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 
16.marta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.3/2016§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.martu aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ 107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) 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 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. 

 
§27 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 

personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis lūdz precizēt noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšpunktu, papildinot pēdējo teikumu ar 
vārdiem “gada laikā”. Deputātiem nav iebildumu. 
E.Grāvītis informē, ka valsts finansējums ir līdz 01.06.2016., līdz ar to noteikumu 4.punkts par 
palielinātu kompensācijas apmēru par uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu 
saņemšanu stājas spēkā ar 01.06.2016. 
G.Vīgants informē, ka papildus šogad nepieciešams finansējums 22 000 euro apmērā, kopā par 
pilnu gadu nākamā gadā būs nepieciešams papildus 64 000 euro apmērā – rēķinot, ka “Pūces 
skolu” apmeklē 23 bērni. 
E.Grāvītis informē, ka pašvaldībā turpmāk segs izmaksas arī auklēm.   
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” projektu, kas 
izskatīts 2016.gada 16.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 



 

domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” (protokola 15.pielikumā). 

2. Izdotos saistošus 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. 
 

§28 
Par grozījumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 12.februārī saņemta Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes (turpmāk-Pārvalde) Uzraudzības padomes priekšsēdētājas Līgas Kadiģes 
vēstule par nepieciešamību veikt grozījumus Pārvaldes nolikuma (turpmāk-Nolikums) otrās 
apakšnodaļas 2.1.9.apakšpunktā.  

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
10.panta pirmās daļas 2.punktā nosakot, ka papildus jau esošajiem attaisnotajiem izdevumiem, 
kas saistīti ar izglītības un specialitātes iegūšanu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada 
apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu 
interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Minētie izdevumi ir atzīstami par attaisnotiem 
izdevumiem, un vecāki tos varēs iekļaut gada ienākumu deklarācijā.  

Ņemot vērā, ka Saulkrastu novada pašvaldība ir viena no Pārvaldes dibinātājām, tad 
saskaņā ar Pārvaldes Nolikuma astotās nodaļas 2.punktu, kurš nosaka, ka grozījumi Nolikumā 
stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji, minētie grozījumi ir jāizskata un 
jāapstiprina Saulkrastu novada domes sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 
31.jūlija noteikumu Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 1. un 2.punktu, Nolikuma astotās nodaļas 2.punktu, Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 16.marta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.3),  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā izsakot 
nolikuma otrās apakšnodaļas 2.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„2.1.9. izsniegt neformālās izglītības un interešu izglītības licences fiziskām un 
juridiskām personām, kuras realizē neformālās un interešu izglītības programmas 
dibinātājpašvaldību administratīvajā teritorijā.”. 

2. Informēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomi par 
grozījuma izdarīšanu un apstiprināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumā. 

 
§29 

Par sadarbības līguma noslēgšanu  
ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru  

ZIŅO E.Grāvītis 



 

 
 Izskatot Aizsardzības ministrijas padotībā esošā Jaunsardzes un informācijas centra  
2016.gada 22.februārī iesniegto sadarbības līguma projektu, kurš paredz sadarbību jautājumu 
risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju 
veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu izpratni par 
valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko apziņu un interesi par dienestu Latvijas Republikas 
Nacionālajos bruņotajos spēkos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 2016.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.3), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru 
sadarbības līgumu (protokola 16.pielikumā).  

 
§30 

Par Jaunatnes politikas stratēģijas  
2016.-2023. gadam izstrādi 

ZIŅO N.Līcis. Jaunatnes likums paredz, ka pašvaldībai jāizstrādā Jaunatnes politikas stratēģija. 
E.Grāvītis par stratēģijas izstrādes termiņu. N.Līcis paskaidro, ka aptuvens laiks, kad stratēģija 
tiks apstiprināta – jūnija domes sēde. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 
2016.gada 14.marta iesniegums par Saulkrastu novada pašvaldības plānoto darbu ar jaunatni, 
izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošina 
institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.  
Atbilstoši Jaunatnes likumam, Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, 
ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas 
dokumentus.  

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, 
atbilstoši Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 16.marta sēdes 
atzinumam (protokols Nr.3); 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu 
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
 
NOLEMJ:  

1. Izstrādāt Saulkrastu novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2016.-2023. gadam. 
2. Nozīmēt Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Anitu Līci par atbildīgo 

personu – jaunatnes lietu koordinatoru Saulkrastu novada pašvaldībā saziņai ar valsts un 
jau esošajām jauniešu institūcijām, kā arī jautājumu risināšanai par iespējamo Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansējuma piesaisti ar jaunatni saistītiem jautājumiem. 

3. Izveidot darba grupu Saulkrastu novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei, tās 
sastāvā iekļaujot: 
Normunds Līcis  Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, darba grupas 

vadītājs 



 

Ainārs Liepiņš Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” pieaugušo izglītības koordinators-projektu 
speciālists 

Vaira Cīrule   Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītāja 
Ingūna Feldmane  Bērnu un jauniešu dienas centra "Saulespuķe" vadītāja 
Vizma Stūrmane Saulkrastu bibliotēkas vadītāja 
Solveiga Tiļuga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Anita Līce   Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja  
Sigita Kliedere  Zvejniekciema vidusskolas Sociālā pedagoģe 
Kārlis Taube Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes loceklis  
Paula Dalbiņa Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes locekle  
Linda Lapiņa  Saulkrastu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā 
Liene Riekstiņa  Saulkrastu vidusskolas Latvijas un pasaules vēstures un sociālo 

zinību skolotāja 
Veronika Solovjova Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mērija - mērs  
Kristiāna Lauska   Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mērija-mēra vietniece   
Rinalds Seržants  Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mērija 
Anete Kalniņa  Zvejniekciema vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes 

Juridiskās fakultātes 1. kursa studente. 
Santa Kliedere  Rīgas Valsts 3.ģimāzijas 11.kl.skolniece, Saulkrastu pilsētas 

iedzīvotāja, pieredze Eiropas jauniešu parlamentā 
Dāvis Vītols  Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 10.kl. skolnieks, Zvejniekciema 

iedzīvotājs, skolēnu mācību uzņēmuma direktors 
 

§31 
Par izdevumiem Saulkrastu novada domes budžetā 2016.gadā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas S.Tiļugas 09.03.2016. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.03.2016. sēdē (protokols 
Nr.3/2016§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 125,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lietvedības un 
personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodā 7245 
(Pašvaldības atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts 
budžeta mērķdotācijām), lai atmaksātu neizlietotās dotācijas daļu par Saulkrastu 
novada Valsts un pašvaldības vienotā klienta centra izveidi un uzturēšanu. 

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. 

 
§32 

Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā  
ZIŅO E.Grāvītis.  
E.Grāvītis norāda uz kļūdu - A.I.Zaharāns lūdza veikt grozījumus pašvaldības policijas budžetā, 
nevis piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Deputāti vienojas precizēt lēmuma 
projekta 1 punktu. 



 

 
Izskatot Pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 15.02.2016. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.03.2016. sēdē (protokols Nr.3/2016§5), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 
1.1. samazināt “Pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 
900,00 EUR. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05) 
izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 900,00 EUR, lai atmaksātu 
transportlīdzekļu kompensāciju izmaksas 2016.gadā. 

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. 

 
§33 

Par asistentu pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšanu  
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 07.03.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.03.2016. sēdē (protokols Nr.3/2016§6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas sociālajam asistentam” (EKK 18.629) 

par 34 412,00 EUR. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos: 

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Asistentu pakalpojumi” (Struktūrvienība 
088, finansējums 5207 ) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1147 (Piemaksa par papildus 
darbu) par 2 069,00 EUR; 

2.1.2. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 16 010,00 EUR; 
2.1.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4 265,00 EUR; 
2.1.4. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 

11 784,00 EUR; 
2.1.5. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 284,00 EUR. 

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. 



 

 
§34 

Par papildus finansiālu atbalstu vecākiem, kuru bērniem nav vietas pašvaldības 
bērnudārzā  

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot SIA “Pūces skola” vadītājas I.Rozenbergas 04.03.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.03.2016. sēdē (protokols Nr.3/2016§7), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus 22 297,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdevumu 
pozīcijā “Kompensācija bērnu vecākiem” (Struktūrvienība 043) ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 6410 (Kompensācija bērnu vecākiem), lai atmaksātu Saulkrastu 
novada pašvaldības kompensāciju vecākiem vai personām, kuras realizē aizgādību, ja 
pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kas palielināsies ar 
2016.gada 1.jūniju. 

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. 

 
§35 

Par Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas izveidi 
ZIŅO E.Grāvītis. Aicina deputātus apstiprināt Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars, komisijas 
locekļi: Labiekārtošanas daļas vadītāja I.Jurkeviča, Finanšu daļas vadītājs G.Vīgants. Deputāti 
atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk-Dome) 2016.gada 9.martā saņemts Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja-finansista G.Vīganta iesniegums ar lūgumu 
izveidot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju. Iesniegums izskatīts Finanšu komitejas 
2016.gada 16.marta sēdē. 

Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas izveidi paredz Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr.SN17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.SN17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 4.punktu, 
Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.3/2016§9), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izveidot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju šādā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars; 



 

1.2. Komisijas locekļi: 
1.2.1 Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas 

vadītāja Iveta Jurkeviča; 
1.2.2 Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants. 

2. Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijai uzsākt darbu 2016.gada 1.aprīlī.  
 

§36 
Par saistošo noteikumu “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 
noteikšanu” izdošanu  

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis informē, MK noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar 
taksometriem. Taksometriem atļauts veikt pasažieru pārvadāšanu tikai teritorijā, kurā pašvaldība 
ir izsniegusi atļauju. Saistošie noteikumi nosaka, ka licences īpašniekam atļauts nodarboties ar 
pasažieru pārvadājumu veikšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt 
pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Saulkrastu novada teritorijas un uzņemt pasažierus 
atpakaļceļā. 
A.Silavnieks ierosina noteikt maksu par licences izsniegšanu 50,00 euro gadā, par licences 
pārreģistrēšanu – 20,00 euro gadā, par licences dublikāta izsniegšanu – 20,00 euro par katru 
dublikātu. Deputāti atbalsta A.Silavnieka priekšlikumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par licenču un licenču kartīšu 
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas 
maksas (tarifu) noteikšanu” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu 
(16.03.2016. protokols Nr.3/2015 §10) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par licenču un licenču kartīšu 
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo 
braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu” (protokola 17.pielikumā). 

2. Izdotos saistošus 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 noteiktā kārtībā. 
 

§37 
Par iekšējo noteikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 

apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis par dāvinājuma summām. V.Spitane paskaidro, ka komisija novērtē dāvinājumu naudas 
izteiksmē. Debates par noteikumu 6.punkta vārdiem “tiesīgs lemt par dāvinājuma pieņemšanu”. 
Debatēs piedalās N.Līcis, S.Ancāne, E.Grāvītis, J.Grabčiks, A.Dulpiņš, B.Veide. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (16.03.2016. protokols Nr.3/2015 §11) un likuma 



 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Par finanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā 
un tās budžeta iestādēs”” (protokola 18.pielikumā). 

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

§38 
Par nolikuma par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no  

projekta atbalsta fonda 2016.gadam apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis ierosina papildināt lēmuma projektu ar 3 punktu: “projektu iesniegšanas termiņu noteikt 
līdz 2016.gada 31.maijam”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
E.Grāvītis ierosina apstiprināt projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju iepriekšējā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs – N.Līcis, komisijas loceklis A.Arnis, sekretāre – L.Vilcāne. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
Normunda Līča 14.03.2016. iesniegums ar lūgumu apstiprināt konkursa nolikumu par Saulkrastu 
novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda 2016. gadam (turpmāk – 
Nolikums) un izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā. 
Konkursa Nolikumā noteikts, ka: 

  konkursa ietvaros var pieteikt projektus, kas saistīti ar Saulkrastu novada dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai cilvēku daļai un ir publiski 
pieejami; 
  Nolikumā ietverto aktivitāšu darbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Saulkrastu 

novadā balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu; 
 2016.gadā projektu īstenošanai paredzēti EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi);  
 vienam projektam maksimāli pieejamais Saulkrastu novada domes atbalsts paredzēts 

EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi) un tas nepārsniedz 90% no projektā 
kopējām izmaksām; 
 projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai tiek iecelta komisija 3 (trīs) cilvēku 

sastāvā.   
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu, 12.pantu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu komitejas atzinumu (protokola Nr.3 §12). 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, N.Līcis lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Nolikumu par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projekta 
atbalsta fonda 2016.gadam (protokola 19.pielikumā). 

2. Izveidot projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
 Komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis 
 Komisijas loceklis – pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis 



 

 Komisijas sekretāre – ainavu arhitekte Laura Vilcāne 
3. Projektu iesniegšanas termiņu noteikt līdz 2016.gada 31.maijam. 

 
§39 

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. Precizēts nodevu apmērs par izziņām un reklāmas izvietošanu.  
 

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 
(16.03.2016. protokols Nr.3/2016§13) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „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 20.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.  
 

§40 
Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu  

Skultes ostas valdē 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 14.martā saņemta Satiksmes ministrijas vēstule, 
kuras pielikumā ir pievienots Satiksmes ministra 2016.gada 14.marta rīkojums Nr.01-03/76 „Par 
Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Skultes ostas valdē”  Satiksmes 
ministrijas vēstule ir izskatīta Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta sēdē. 

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, Satiksmes ministra 2016.gada 
14.marta rīkojumu Nr.01-03/76 un Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (protokols 
Nr.3/2016§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes sastāva Satiksmes ministrijas pārstāvi Andri Juršānu. 
2. Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā Satiksmes ministrijas pārstāvi Lauri Kanderi, 

Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta vietnieku Valsts kapitāla daļu pārvaldes un 
publisko līgumu nodaļas vadītāju.  



 

 
§41 

Par grozījumu izdarīšanu 2015.gada 28.augusta  
deleģēšanas līgumā Nr.5.1/487 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2016.gada 15.martā saņemts Juridiskās nodaļas juristes 
S.Podskočijas 2016.gada 14.marta iesniegums par nepieciešamību mainīt 2015.gada 28.augusta 
deleģēšanas līguma 1.pielikumu, iekļaujot tajā jauno Saulkrastu novada pašvaldības ielu sarakstu 
Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā. Iesniegums izskatīts Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta 
sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu 
komitejas 2016.gada 16.marta atzinumu (prot. Nr.3, §15), 2015.gada 28.augusta deleģēšanas 
līguma Nr.5.1/487 8.1.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt vienošanos par grozījumiem 2015.gada 28.augusta deleģēšanas 
līgumā Nr.5.1/487 (protokola 21.pielikumā).  

 
§42 

Par sadarbības līguma noslēgšanu  
ar Fondu „1836” 

ZIŅO E.Grāvītis 
  
 Saulkrastu novada domē saņemts domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 
2016.gada 15.marta iesniegums par finansējuma piešķiršanu un sadarbības līguma noslēgšanu ar 
Fondu „1836” (reģistrācijas Nr.40008239822) par savstarpēju sadarbību Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas pieejamības, pievilcības un tūrisma piedāvājuma 
attīstīšanu un popularizēšanu projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” (turpmāk-Projekts) 
ietvaros. Projekta mērķis ir līdz Latvijas simtgadei izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu 
apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot, iepazīstot un izzinot Latvijas 
kultūrvēsturiskās vērtības, izklaides un atpūtas vietas, apzinot ceļošanas infrastruktūru, tādejādi 
veicinot cilvēku fizisko, emocionālo un garīgo labklājību, stiprinot valsts mīlestību un pašapziņu. 
 Projekta ietvaros Fonds „1836” apņemas: 

1. Saulkrastu novadā izveidot tūrisma ceļu „1836”. 
2. Izveidot filmu par tūrisma ceļu „1836”, caur četriem gadalaikiem. 
3. Uzfilmēt raidījuma ciklu ar cilvēkiem, kuri dzīvo tūrisma ceļa „1836” teritorijā. 
4. Izveidot E-portālu, kurā apkopota visa informācija no projekta „Aplido, apceļo, apmīļo 

Latviju.  
5. Izveidot un izdot grāmatu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”. 
6. Izveidot tūrisma ceļvedi, iekļaujot visus novadus. 
7. 2016.gada 3.jūlijā Saulkrastu novadā organizēt koncertu. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu 

novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2016.gada 16.marta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.3) un Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta sēdes atzinumu (protokols 
Nr.3), 
  



 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piedalīties Fonda „1836” vadītā projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” plānotajās 
aktivitātēs. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Fondu „1836” (protokola 22.pielikumā). 
3. Paredzēt Fondam „1836” finansējumu 3 000,00 euro projekta „Aplido, apceļo, apmīļo 

Latviju” līdzfinansēšanai. Finansējumu samaksāt trijās daļās – 1 000,00 euro katru gadu, 
sākot ar 2016.gadu līdz 2018.gadam.  

4. Lai atmaksātu dalību projektā „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” 2016.gadā piešķirt 1 
000,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra (Struktūrvienība 13) budžeta ekonomiskās klasifikācijas koda 3263 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem). 

5. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 4. punktā minētos grozījumus. 

 
§43 

Par debitora parāda norakstīšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes juristes Sabīnas Podskočijas 2016.gada 26.februāra 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta sēdē 
(protokols Nr.3§17) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Norakstīt JEKEST Holding OU, reģ.Nr.12078088, debitora parādu par zemes nomu 
54,03 euro (piecdesmit četri euro, 03 centi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora parāda 
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.  

 
 §44 

Par debitora parāda norakstīšanu 
ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka SIA “Auto 200 Pluss” ir likvidēta. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2016.gada 
14.marta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta 
sēdē (protokols Nr.3§18) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  



 

1. Norakstīt SIA Auto 2000 Pluss, reģ.Nr.40003499189, debitora parādu par zemes nomu 
987,49 euro (deviņi simti astoņdesmit septiņi euro, 49 centi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora parāda 
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.  

 
§45 

Par debitora parāda norakstīšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2016.gada 
14.marta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas 2016.gada 16.marta 
sēdē (protokols Nr.3§19) un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Norakstīt SIA Siltums un Enerģija, reģ.Nr.40103284883, debitora parādu par zemes 
nomu 1233,84 euro (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit trīs euro, 84 centi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora parāda 
un izveidoto uzkrājumu norakstīšanu.  

 
§46 

Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektu ideju konkursā 

ZIŅO E.Grāvītis 
S.Tiļuga informē, ka projekts ir virzīts uz tūrisma attīstību, pašvaldības finansējums – 15%. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 

Anitas Līces 2016. gada 14. marta iesniegumu, kas izskatīts 2016.gada 16. marta Finanšu 
komitejas sēdē (prot.Nr.3), par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektu ideju konkursā ar kopprojektu „4 seasons long distance path 
along the Baltic Sea coast”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu,   

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projekta „4 seasons long distance path along the Baltic Sea coast” pieteikumu 
sadarbībā ar Carnikavas novadu, Limbažu novadu, Salacgrīvas novadu un Haademeestes, 
Audru, Tahkurannas un Tostamaas pašvaldībām no Igaunijas INTERREG V-A Igaunijas 
– Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā, nosakot projekta 
kopējās plānotās izmaksas 421350,00 euro apmērā, Saulkrastu novada projekta daļas 
plānotās izmaksas 52669,00 euro apmērā. 

 
§47 

Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 
ZIŅO E.Grāvītis 



 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka A.Gavara 17.03.2016. 
iesniegumu par ielas segumu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 2016.gada 16.marta Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu 
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē, inženierbūvju sastāvā, ielas:  

 

Nr. 
p/k 

Ielas  
nosaukums 

Ielu raksturojoši parametri 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Ielas 

Adrese (km) 

Garums 
(km) 

Platums 
(m) 

Brauktuves 
laukums 

(m2) 

Seguma 
veids no līdz 

1 Augļu iela 0,000 0,100 0,100 3,4 340 grants 80330011297 

2 Roņu iela 0,000 0,045 0,045 3 135 
bez 

seguma 80330010704 

3 Īves iela 0,000 0,370 0,370 4 1480 grants 80330011183 

4 Beverīnas iela 0,000 0,205 0,205 4 820 grants 80330011082 

5 Mākoņu iela 0,000 0,360 0,360 4 1440 grants 80330011175 

6 Muižas iela 0,000 0,375 0,375 4 1500 grants 80330011182 

7 

Deviņpadsmitā 
iela 

0,00 0,44 0,44 4 1740 grants 80330040682 

  
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai ar 31.12.2015 uzņemt bilancē lēmuma 1.punktā minētās 

inženierbūves, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja novērtējumu. 
 

§48 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 17.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 25.03.2016.  

 
§49 



 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 17.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 09.09.2016.  

 
§50 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 23.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/  laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§51 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 24.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 



 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§52 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 25.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ uzvārds laika periodā no 01.01.2016. līdz 
31.12.2016.  

 
§53 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 25.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§54 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 25.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.3. apakšpunktu,  



 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§55 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 22.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 05.05.2016.  

 
§56 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 26.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§57 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 



 

 
Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds/ 07.03.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo 
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/ laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.  

 
§58 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 22.02.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese/, laika periodā no 01.01.2016. līdz 26.04.2016.  

 
§59 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 11.03.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds, 
personas kods/ no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /nekustamā īpašuma adrese /, laika periodā no 22.02.2016. līdz 31.12.2016.  



 

 
§60 

Par adreses piešķiršanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 10.03.2016. iesniegumu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 14., 19., 28.1., 
un 35. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130020219, adresi: Bīriņu iela 15, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
§61 

Par Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmuma Nr.2 § 28 
,,Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu’’ precizēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 16.03.2016. iesniegumu, lai precizētu 
Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmuma Nr.2 § 28 ,,Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu 
bilancē un platību precizēšanu’’ 2.punktu, uzrādot zemes īpašumam „Jaunbuši” kadastra 
numuru, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmuma Nr.2§28 ,,Par pašvaldības 
īpašumu uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu’’ 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
,,2. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē Saulkrastu novada pašvaldības zemes 
īpašumu ,,Jaunbuši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra 
Nr.80330011463), ar zemes platību 0,47 ha un vērtību 29301 euro.’’ 
 

§62 
Par dalību INTERREG EUROPE programmas  

apstiprinātajā projektā „CHRISTA” 
ZIŅO E.Grāvītis 
S.Tiļuga. Projekta ietvaros tiek paredzēts piedalīties starptautiskās izstādēs Saulkrastu novada 
popularizēšanai. 

 
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

Normunda Līča 2016. gada 21. marta iesniegums par Saulkrastu novada domes sadarbību ar 
Vidzemes Tūrisma asociāciju, vadošā partnera Europena Cultural Tourism Network (ECTN) 
iesniegtajā un INTERREG EUROPE programmas apstiprinātajā projektā „CHRISTA” (Culture 
and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) (turpmāk – 



 

Projekts). Vidzemes tūrisma asociācijas plānotais kopējais projekta budžets 150 000 euro. 
Interreg Europe finansiālais atbalsts 85%. 

 Projekta ietvaros Saulkrastu pašvaldība piedalīsies tūrisma apmācībās, pieredzes 
apmaiņas braucienos, starptautiskās tūrisma izstādēs Vācijā, Londonā un Latvijā, kā arī izdos 
digitalizētus tūrisma materiālus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Piedalīties INTERREG EUROPE finansētā projekta „CHRISTA” (Culture and 
Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) īstenošanā 
sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma asociāciju, nosakot Saulkrastu pašvaldības projekta 
daļu 15 000 euro apmērā, no kuriem 85% jeb 12 750 euro tiks apmaksāti no 
INTERREG EUROPE finanšu atbalsta.   

 
§63 

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas 
Lazdauskas 2016. gada 29. marta iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 4. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai aktivitātē "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" par kopējo summu 11 450,00 EUR. 

2. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktorei uzdot sagatavot projekta 
pieteikumu un pilnvarot iesniegt projektu.  

 
 
Sēdi slēdz 16:48 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 04.04.2016. 


