
 

 
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.6/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 25.maijā 
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, Selga Osīte, Līga Vaidere, Aiva Aparjode, 
Santa Ancāne, Bruno Veide, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Guntars 
Zonbergs, Mārtiņš Kišuro, Igors Žukovs 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, finansists 
Gatis Vīgants, galvenās grāmatvedes vietniece Astrīda Andersone, Juridiskās nodaļas vadītāja 
Halina Bila, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Solveiga Tiļuga, Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, Lietvedības un 
personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone, sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane,  
Iestāžu vadītāji: Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktore Judīte Krūmiņa, PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora vietniece sporta 
organizācijas jautājumos Signe Sinkeviča, PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga.  
 
Nepiedalās deputāti:  
Jurģis Grabčiks (aizņemts pamatdarbā) 
Andris Silavnieks (aizņemts pamatdarbā) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus izslēgt no darba kārtības 
jautājumu “Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas 
Dizaina Aģentūra”” 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, S.Osīte, A.Aparjode, 
S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs), 
„PRET”-2 (N.Līcis, L.Vaidere), „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ izslēgt no darba kārtības jautājumu “Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra”. 
 
E.Grāvītis aicina deputātus papildināt izsludināto darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

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

32. Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 
konkursā 



 

33. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu 
 

Saulkrastu novada dome vienojas par grozījumiem darba kārtībā un 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 27.04.2016. domes sēdes lēmumu izpildi 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
5. Par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 
6. Par adreses piešķiršanu 
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu 
novadā”” izdošanu 

8. Par nomināciju apbalvojumam konkursā „Lielais loms - 2016” 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
10. Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2015.gada atskaiti 
11. 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” precizēšanu 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

12. Par pastāvīga elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu zemes gabalam Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80130020372, un 
grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā ar SIA “SINORA” 

13. Par 30.03.2016. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.16 (prot.Nr.3/2016) 
14. Par vienošanās noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par zemes nomas maksas parāda nomaksu 
15. Par ielu segumu veidu un platību precizēšanu 
16. Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances 
17. Par avārijas situācijas novēršanu, kanalizācijas remontu Ostas ielā 15 
18. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu pilsētas bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa 

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

19. Par Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 
20. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu 

novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu 
21. Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
24. Par dalību SAM 3.3.1. trešā projektu iesniegumu kārtā 
25. Par atbalstu Ekoskolu Jūras forumam Zvejniekciema vidusskolā 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 



 

26. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2015. lēmumā Nr.7§2 „Par 
pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu novada domes 25.09.2013. lēmuma „Par 
pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu” 

27. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē gājēju celiņa izbūvei Vidrižu ielā 
28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 
29. Par skolēnu pieteikšanos uz desmito klasi Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema 

vidusskolā 
30. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija” 
31. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
33. Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā 
34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.04.2016. domes  
sēdes lēmumu izpildi 

Ziņo A.Arnis par 27.04.2016. domes sēdes lēmumu izpildi. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas lēmums par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu, noteikumi ir 
apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un jūnijā tiks publicēti. Finanšu 
komitejas lēmums par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu, ir saņemts 
dzīvokļa vērtējums, šodien tiks skatīts jautājums par dzīvokļa atsavināšanu. 

 
§2 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 21.04.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts 11.05.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.5, 
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, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Eglītes’’ (kadastra numurs 80330010700), 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts,  Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (protokola 1.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. 
 

§3 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 05.05.2016. iesniegumu, kas 
izskatīts 11.05.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.5, 
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, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 97 (kadastra numurs 80130030309), 
Saulkrasti, 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. 
 

§4 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 02.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.05.2016. sēdē, 
protokols Nr.5, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds, personas kods/ par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ceturtā iela 51, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2666, platība 0,0577 
ha, nomu (zemes nomas līgums protokola 3.pielikumā). 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(2016.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 14,37 un EUR 3,02 21% PVN, kopā 
EUR 17,39 (septiņpadsmit euro 39 centi gadā). 

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

 
§5 

Par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 
Bērzu iela 1A detālplānojuma izstrādes organizēšanu 

ZIŅO N.Līcis. Pašvaldībai piederošs zemesgabals starp stāvlaukumu Rīgas ielā un pludmali. 
Plānots izvērtēt, kāda ir iespējama teritorijas izmantošana, tai skaitā organizējot glābšanas 
dienesta un apsaimniekošanas transporta piekļuvi pludmalei. 
N.Līcis lūdz precizēt lēmumprojekta nosaukumu – “Par Saulkrastu novada pašvaldības zemes 
īpašuma Bērzu iela 1A detālplānojuma izstrādes organizēšanu”, lai nav pretrunā ar normatīviem 
aktiem. Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saulkrastu novada domes 11.05.2016. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē (protokols Nr.5) atkārtoti izskatīts jautājums par skatu torņa izvietošanas iespējām 



 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumā Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, pie nekustamā īpašuma Rīgas iela 77, Saulkrastos.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, Saulkrastu 
novada Teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam un Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 11.05.2016. sēdes atzinumu (protokols Nr.5),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 1411, detālplānojuma darba uzdevuma 
izstrādi un detālplānojuma teritorijas robežu noteikšanu. 

2. Noteikt detālplānojuma izstrādāšanai nepieciešamās izmaksas, organizējot iepirkuma 
procedūru. 

3. Par minēto darbu izpildi atbildīga Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa. 

      
§6 

Par adreses piešķiršanu 
ZIŅO N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 29.04.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.05.2016. sēdē, 
protokols Nr.5, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas 
noteikumi” 2.9. un 12.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt ēkai, kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 13A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads,  kadastra Nr. 8013 002 0227,  adresi:          
Alfrēda Kalniņa iela 13A, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
§7 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra  
saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  

noteikumi Saulkrastu novadā”” izdošanu 
ZIŅO N.Līcis 
V.Spitane informē par nepieciešamajiem grozījumiem saistošajos noteikumos. Tiek nodrošināta 
iespēja Saulkrastu pašvaldības policijā reģistrēt Lauksaimniecības datu centra datubāzē mājas 
(istabas) dzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma. 
S.Osīte uzdod jautājumu par 6.1.3. punktu. Noteikumi attiecas arī uz lauku teritorijā mītošajiem 
dzīvniekiem, vai implantētai mikroshēmai jābūt tikai pilsētas teritorijā dzīvojošajiem suņiem. 
H.Bila paskaidro, ka prasības attiecas uz visiem suņiem. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Saulkrastu novadā”” un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides 



 

komitejas  atzinumu (11.05.2016. protokols Nr.5/2016 §9) un likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” (protokola 4.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.  
 

§8 
Par nomināciju apbalvojumam konkursā „Lielais loms - 2016” 

ZIŅO N.Līcis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
Anitas Līces 2016. gada 9. maija iesniegumu par biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” 
valdes locekļa Ilmāra Lielmaņa nominēšanu apbalvojumam gada balvai zivsaimniecībā „Lielais 
loms - 2016” nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas izsludinātā konkursa „Lielais loms – 2016” 
nolikumu, un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2016. gada 16. maija 
sēdes atzinumu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Nominēt biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekli Ilmāru Lielmani 
apbalvojumam gada balvai zivsaimniecībā „Lielais loms – 2016” nominācijā 
“Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”. 

  
§9 

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

Saulkrastu novada domē 2016.gada 6.maijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 
dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
11.maija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka 
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 4.1-4.3. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem kritērijiem, bet 
atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā norādītajam iesniedzējas dēls sasniegs 1,5 gadu vecumu 



 

2016.gada 26.maijā. Ievērojot iepriekš minēto, pašvaldības kompensācija var tikt piešķirta sākot 
ar 2016.gada 26.maiju. 

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 
11.maija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2016§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 26.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ 107,00 euro (viens simts septiņi euro 0 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. 

 
§10 

Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
2015.gada atskaiti 

ZIŅO G.Zonbergs 
J.Krūmiņa sniedz ieskatu par paveikto darbu 2015. gadā. Daļa finansējuma, kas bija paredzēta 
remontdarbu veikšanai Saulkrastu estrādē, nav izlietota. Bija paredzēts pārveidot apgaismojuma 
sistēmu, bet gada laikā parādījās cerība veikt daudz lielākus labiekārtošanas darbus, līdzekļi 
palika neizlietoti. Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju, finansējuma nepalielināšanas dēļ remonts 
kultūras namā, sporta centra jumta remonts netika veikts. 
N.Līcis par pasākumiem 14-17 gadus veciem jauniešiem un par iedzīvotāju un viesu 
informēšanu par pasākumiem. J.Krūmiņa pauž viedokli, ka jaunieši līdz 17 gadu vecumam vēlas 
pasākumus nakts laikā, bet PA “Kultūras un sporta centrs” piedāvātie pasākumi jauniešiem ir 
līdz plkst.23:00. 
Debates par informācijas pasniegšanas metodēm iedzīvotājiem. Debatēs piedalās A.Aparjode, 
J.Krūmiņa, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Deniškāne.  
J.Krūmiņa informē, ka 2017.gadā ir paredzēta baneru sistēma Saulkrastos. 
 

Izskatot PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores Judītes Krūmiņas 06.05.2016. 
iesniegumu, kas izskatīts 11.05.2016. Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.5/2016§3), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

1. Apstiprināt PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2015.gada atskaiti (protokola 
5.pielikumā). 

 



 

§11 
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” 

 precizēšanu 
ZIŅO G.Zonbergs. 
E.Grāvītis informē, ka saistošo noteikumu grozījumu 4.punkts izriet no ārēja normatīva akta. 
Ņemot vērā, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē rinda aug, grozījumi paredz, ka 
pašvaldības kompensāciju turpmāk varēs saņemt vecāki, ne tikai kad bērns apmeklē privātu 
bērnudārzu, bet arī par aukles pakalpojuma saņemšanu,  
N.Līcis par pakalpojuma saņemšanas vietu. V.Spitane paskaidro, ka noteikumos ir noteikts, ka 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam jāatrodas Saulkrastu administratīvajā teritorijā. 
H.Bila paskaidro, ka noteikumi šobrīd tiek precizēti, ņemot vērā ministrijas iebildumus.  
 
 Izskatot 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”, 
kas precizēti, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.04.2016. 
atzinumā Nr.18-6/2917 norādītajiem iebildumiem un, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas atzinumu (11.05.2016. protokols Nr. 5/2016 §2) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

 
NOLEMJ:  
1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta saistošos noteikumus Nr.SN 4/2016 

“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 6.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. 

 
§12 

Par pastāvīga elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu zemes gabalam  
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80130020372,  

un grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā ar SIA “SINORA” 
ZIŅO E.Grāvītis. SIA “SINORA” saņēma informāciju no AS “Sadales tīkls”, ka vairs 
nepienākas pagaidu pieslēgums. 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes S.Podskočijas 2016.gada 
6.maija iesniegumu, kas skatīts Finanšu komitejas 11.05.2016 sēdē (prot. Nr.5§4), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) apakšpunktu, 2014.gada 22.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.01-19.2/Li148 14. un 
20.punktu, 
 



 

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

1. Apstiprināt un noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2014.gada 22.maija zemes nomas 
līgumā Nr.01-19.2/Li148 starp Saulkrastu novada domi un SIA “SINORA”, reģistrācijas 
Nr.40003452084, juridiskā adrese Skolas iela 3 – 132, Salaspils, Salaspils novads, LV – 
2121, par patstāvīga pieslēguma ierīkošanas kārtību un saņemto pakalpojumu norēķinu 
kārtību (protokola 7.pielikumā). 

2. Apstiprināt un noslēgt trīspusēju Pieslēguma līgumu starp Saulkrastu novada domi, SIA 
“SINORA”, reģistrācijas Nr.40003452084, juridiskā adrese Skolas iela 3 – 132, Salaspils, 
Salaspils novads, LV - 2121 un AS “Sadales tīkls”, reģistrācijas Nr.40003857687, 
juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV – 1160, par pastāvīga pieslēguma ierīkošanu 
(protokola 8.pielikumā).       

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

 
§13 

Par 30.03.2016. Saulkrastu novada domes 
lēmumu Nr.16 (prot.Nr.3/2016) 

H.Bila ierosina neizskatīt jautājumu, kā saistītu ar izslēgto no darba kārtības jautājumu par 
nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas Dizaina Aģentūra” 
 

Izskatot Juridiskās nodaļas juristes G.Lipinikas sagatavoto lēmumprojektu par 
30.03.2016. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.16, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Jautājumu neizskatīt. 
 

§14 
Par vienošanās noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/ 28.04.2016. iesniegumu, konstatēts, ka 
2015.gada 2.novembrī ar iesniedzēju  noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums) par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 11F nomu. Saskaņā ar Līguma 3.4. 
punktu, iesniedzējs ir 10.01.2013. zemes nomas līguma Nr. 01-19.2/Li018 līgumslēdzējas /vārds, 
uzvārds/  saistību un tiesību pārņēmējs, tai skaitā sedz zemes īpašuma Ainažu iela 11F nomas 
maksas parādu par laika periodu no 2014.gada 2.jūlija līdz 2015.gada 1.novembrim EUR 
2 049,49 apmērā. Iesniedzējam ir izveidojies zemes nomas parāds par laika periodu no 
2014.gada 2.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim EUR 2 318, 64 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 
1512.pantu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.05.2016. atzinumu, 
protokols Nr.5,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 



 

 
NOLEMJ:  

1. Atlikt līdz 31.10.2017. nokavēto maksājumu par zemes īpašuma Ainažu iela 11F (kadastra 
apzīmējums 8013 002 0379) nomu, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Maksājuma 
Nr. 

Samaksas 
datums 

Parāda nomaksas 
apmērs 
EUR 

1. 31.07.2016. 386,44 
2. 31.10.2016. 386,44 
3. 31.01.2017. 386,44 
4. 30.04.2017. 386,44 
5. 31.07.2017. 386,44 
6. 31.10.2017. 386,44 
 KOPĀ 2 318,64 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt vienošanos ar /vārds, uzvārds, personas kods/  

(vienošanās protokola 9.pielikumā). 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

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

§15 
Par ielu segumu veidu un platību precizēšanu  

ZIŅO E.Grāvītis.  
Debates par ielu saraksta neprecizitātēm. Debatēs piedalās N.Līcis, G.Zonbergs, E.Grāvītis, 
B.Veide, A.Blankenbergs. 
A.Arnis paskaidro, ka ielu saraksts ir apstiprināts VAS “Latvijas valsts ceļi”.  
E.Grāvītis ierosina šobrīd apstiprināt sarakstu, noskaidrot nepilnības, ielu metrāžas, kas nav 
sarakstā, papildināt nākamajā domes sēdē. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 11.05.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5, pamatojoties uz 
AS “Ceļu inženieri” veikto Saulkrastu novada ielu inventarizāciju, 07.12.2015. iesniegtajiem ielu 
sarakstiem, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē 
Saulkrastu novada ielu platības un seguma veidu ar 01.01.2016., atbilstoši AS “Ceļu 
inženieri” iesniegtajiem ielu sarakstiem: 

1.1. Saulkrastu novada pašvaldības ielu saraksts Zvejniekciema ciemā (protokola 
10.pielikumā); 

1.2. Saulkrastu novada pašvaldības ielu saraksts Saulkrastu pilsētā (protokola 
11.pielikumā). 

 
§16 

Par pašvaldības īpašumu izslēgšanu no bilances  
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts 



 

Saulkrastu novada domes 11.05.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5, pamatojoties uz 
26.05.2016. ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4587, ieraksta nr. 4.1. un 
4.2. par būvju dzēšanu, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu  novada pašvaldības bilances dzīvojamo māju ,,Pluģi’’ un pagrabu 
(kadastra apz. 80330010781001, 80330010781002), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads. Grāmatvedības bilances konts 1211. 

 
§17 

Par avārijas situācijas novēršanu, kanalizācijas remontu Ostas ielā 15 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas 
05.05.2016. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.05.2016. 
sēdē (protokols Nr.5/2016§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt 973,00 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem VJMMS budžetā 
(Struktūrvienība 101) ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2244 (Ēku, būvju, telpu 
uzturēšana), lai novērstu avārijas situāciju kanalizācijai Ostas ielā 15. 

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. 

 
§18 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu pilsētas bibliotēkas  
2011.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt  

apmaksātu papildatvaļinājumu”” apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
V.Spitane lūdz iekšējo noteikumu 4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Izteikt noteikumu 3.2. un 
3.3.punktu šādā redakcijā:  
“3.2. Bibliotēkas vadītājas iesniegumu par apmaksātu papildatvaļinājuma piešķiršanu izskata un 
rīkojumu par apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanu izdod pašvaldības izpilddirektors. 
3.3. Darbinieka iesniegumu par apmaksātu papildatvaļinājuma piešķiršanu, ņemot vērā 
Bibliotēkas darba specifiku un budžeta iespējas, izskata un rīkojumu par apmaksāta 
papildatvaļinājuma piešķiršanu izdod Bibliotēkas vadītāja.” 
 
 Izskatot Saulkrastu pilsētas bibliotēkas vadītājas V.Stūrmanes 2016.gada 10.maija 
iesniegumu un Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas Spitanes 
iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu pilsētas bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa 
iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu”” projektu, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5/2016§14) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 



 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Saulkrastu pilsētas bibliotēkas iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 

pilsētas bibliotēkas 2011.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā var piešķirt 
apmaksātu papildatvaļinājumu””  (protokola 12.pielikumā). 

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

§19 
Par Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas  

nolikuma apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis ierosina svītrot nolikuma 2.5.4 punktu. Deputātiem iebildumu nav. 
Debates par termiņa uzlikšanu, līdz kuram komisijai jāapseko nekustamie īpašumi. Debatēs 
piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, H.Bila.  
 
 Izskatot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikuma projektu un, pamatojoties 
uz Finanšu komitejas atzinumu (11.05.2016. protokols Nr.5/2016§8) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikumu (protokola 
13.pielikumā). 

2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 
 

§20 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā  
“Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

 Izskatot projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā 
“Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
11.05.2016. atzinumu (protokols Nr.5/2016, §9) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 
30.augusta nolikumā “Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas nolikums”” 
(protokola 14.pielikumā). 

2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 
§21 

Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu 



 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla 
nodaļas vadītājas S.Saksones 10.05.2016. iesniegums par Saulkrastu novada domes izveidoto 
amatu saraktu, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu. Iesniegums izskatīts un 
atbalstīts 11.05.2016. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5/2016§10).  

 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta pirmās daļas 14., 15., 16., 19. un 24.punktu, 4.panta otro daļu, 
 

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

1. Apstiprināt amatu sarakstu, kuriem noteikts valsts amatpersonas statuss (protokola 
15.pielikumā). 

2. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis. 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

ZIŅO E.Grāvītis. Ir sagatavoti grozījumi lēmumprojektā. E.Grāvītis informē, ka tika pieaicināts 
SIA “RERICA” pārstāvis, kas iesniedza Domei gada pārskatu (protokola 16.pielikumā), 
uzņēmums strādā ar peļņu, no kredītiestādes ir saņemts apliecinājums, ka aizdevuma nekustamā 
īpašuma iegādei pēdējais maksājums ir š.g. oktobrī, kas norāda, ka iespējas norēķināties par 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu ir reālas. Lēmumprojekts ir papildināts ar vienu punktu, 
atsevišķi tiek izdalīts 2015.gada periods un atsevišķi saistības par nekustāma īpašuma nodokli 
2016.gadā. 
 
 Izskatot SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti 
Saulkrastu nov., valdes locekles Judītes Rozentāles 25.04.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 11.05.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5/2016, 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto 
daļu,  
 

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

1. Atlikt līdz 27.12.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
11826.65 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro un 65 centi) apmērā, 
ko sastāda pamatparāds 9237,81 euro (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro un 
81 centi) un nokavējuma nauda 2588.84 euro (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi 
euro un 84 centi), par nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8013 002 0244, SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 
20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV – 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

Datums  Pamatparāds EUR 
Nokavējuma nauda 
EUR Kopā EUR 

27.07.2016. 319.15 180.85 500 
29.08.2016. 337.98 162.02 500 
27.09.2016. 337.83 162.17 500 
27.10.2016. 337.46 162.54 500 
28.11.2016. 3952.70 960.63 4913.33 
27.12.2016. 3952.69 960.63 4913.32 



 

KOPĀ 9237.81 2588.84 11826.65 

 
2. Atlikt līdz 27.06.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu par 

2016.gada I ceturksni 1485,16 euro (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci euro un 16 
centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds 1466,83 euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit 
seši euro un 83 centi) un nokavējuma nauda 18.33 euro (astoņpadsmit euro un 33 centi), 
par nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 002 
0244, SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., LV – 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

Datums  Pamatparāds EUR 
Nokavējuma nauda 
EUR Kopā EUR 

27.01.2017. 244.47 3.06 247.53 
27.02.2017. 244.47 3.06 247.53 
27.03.2017. 244.47 3.06 247.53 
27.04.2017. 244.47 3.06 247.53 
29.05.2017. 244.48 3.05 247.53 
27.06.2017. 244.47 3.04 247.51 
KOPĀ 1466.83 18.33 1485.16 

 
3. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka SIA 

„RERICA” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 
4. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai– viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

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

§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

ZIŅO E.Grāvītis. Parāds piesaistīts nekustamam īpašumam, īpašnieka maiņa nav iespējama. Ja 
pašvaldība konstatē, ka nodoklis nav maksāts ilgākā laika periodā, pašvaldība vēršas pie tiesu 
izpildītājiem. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/  28.04.2016. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 11.05.2016. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5/2016, 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto 
daļu,  
 

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

1. Atlikt līdz 29.05.2017. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 1503.32 
euro (viens tūkstotis pieci simti trīs euro un 32 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds 
1251.82 euro (viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens euro un 82 centi) un nokavējuma 
nauda 251.50 euro (divi simti piecdesmit viens euro un 50 centi), par nekustamo īpašumu 
/īpašuma adrese, īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese/  saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

Datums 
Pamatparāds 

EUR 
Nokavējuma 
nauda EUR 

Kopā EUR 

27.06.2016. 104.31 20.97 125.28 
27.07.2016. 104.31 20.97 125.28 
29.08.2016. 104.31 20.97 125.28 
27.09.2016. 104.31 20.97 125.28 
27.10.2016. 104.31 20.97 125.28 
28.11.2016. 104.31 20.97 125.28 



 

27.12.2016. 104.31 20.97 125.28 
27.01.2017. 104.32 20.96 125.28 
27.02.2017. 104.33 20.94 125.27 
27.03.2017. 104.33 20.94 125.27 
27.04.2017. 104.33 20.94 125.27 
29.05.2017. 104.34 20.93 125.27 

Kopā 1251.82 251.50 1503.32 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka 

/vārds, uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai– viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

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

§24 
Par dalību SAM 3.3.1. trešā projektu iesniegumu kārtā 

ZIŅO E.Grāvītis. Projekta ietvaros ir paredzēta Bīriņu ielas rekonstrukcija, divu jaunu ielu 
izbūve stacijas mežā, paredz Akācijas, Ostas, Upes, Melnsila ielu remontu un Jūras prospekta 
remontu posmā no Melnsila ielas līdz Upes ielai. Tika iekļautas tās ielas, kur varētu būt 
investīcijas uzņēmējdarbībā. 
 

Saulkrastu novada domē 10.05.2016. saņemts Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 
S.Tiļugas iesniegums par dalību „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk - 
SAM 3.3.1.) trešā projektu iesniegumu kārtā, kurā Saulkrastu novada dome iesniegusi 
priekšatlases projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Saulkrastu novadā” (turpmāk – projekts).  

Projekta ietvaros paredzēta ar uzņēmējdarbības attīstību saistīto pašvaldības ceļu izbūve 
un atjaunošana.  
 11.04.2016. saņemta Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas vēstule par 
Saulkrastu novada domes iesniegtās idejas koncepta apstiprināšanu par pieprasīto summu 
1 986 779 euro apmērā, no tiem: ERAF līdzfinansējums 85% jeb 1 688 762 euro; pašvaldības 
finansējums 15% jeb 298 017 euro. 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu un Finanšu komitejas atzinumu (protokola Nr.5 §7), 

 

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

 
NOLEMJ:  

1. Piedalīties SAM 3.3.1.mērķa sasniegšanā, īstenojot projektu “Uzņēmējdarbības 
izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” par Projekta kopējo 
summu 1 986 779 euro  no kuriem pašvaldības finansējums 15% jeb 298 017 euro. 

    
§25 

Par atbalstu Ekoskolu Jūras forumam Zvejniekciema vidusskolā 
ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punktu, svītrot vārdus „sedzot telpu nomas maksu 3000 
euro apmērā, bet dalībnieku transportēšanai pieprasītos līdzekļus 600 euro novirzīt 
Zvejniekciema vidusskolas izmaksu segšanai.” Debatēs piedalās: A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 
G.Lāčauniece, L.Vaidere, N.Līcis, S.Tiļuga.  



 

N.Līcis ierosina papildināt 3.punktu ar vārdiem “pasākumu organizēšanai”. Deputāti atbalsta 
N.Līča priekšlikumus. 

 
Saulkrastu novada domē 25.04.2016.saņemts nodibinājuma “Vides izglītības fonds”, 

reģ.Nr.40008097212, iesniegums (turpmāk – iesniegums) par atbalstu Ekoskolu Jūras forumam 
Zvejniekciema vidusskolā. 
 Iesniegumā izteikts lūgums Saulkrastu novada pašvaldībai izvērtēt iespēju atbalstīt 
Ekoskolu Jūras foruma norisi, sniedzot iespēju bez maksas izmantot Zvejniekciema vidusskolas 
telpas no 2016.gada 26. līdz 31.jūlijam (telpu noma projektā tāmē paredzēta 3000 euro), kā arī 
sniegt līdzfinansējumu dalībnieku transporta nodrošināšanai aptuveni 600 euro apmērā.  
 Izvērtējot visus apstākļus konstatēts, ka minētajā laika periodā skolas personāls ir 
atvaļinājumā, līdz ar to nepieciešams papildus finansējuma nodrošinājums personāla 
atalgojumam (dežurantiem, apkopējām u.c.), komunālajiem izdevumiem (ūdens, elektrība 
u.tml.). 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 15. panta piekto daļu, 
Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu (protokola Nr.5 §5) un Finanšu komitejas 
atzinumu (protokola Nr.5 §11). 

 

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

 
NOLEMJ:  

1. Atbalstīt Ekoskolas Jūras forumu Zvejniekciema vidusskolā. 
2. Noslēgt līgumu ar nodibinājumu “Vides izglītības fonds”, reģ.Nr.40008097212 (līgums 

protokola 17.pielikumā) 
3. Piešķirt Zvejniekciema vidusskolai papildu finansējumu no “Neparedzētiem gadījumiem” 

600 euro apmērā pasākumu organizēšanai. Struktūrvienība Nr.03 EKK 2221. 
§26 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2015. lēmumā Nr.7§2  
„Par pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu novada domes 25.09.2013. lēmuma  

„Par pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu” 
ZIŅO E.Grāvītis  
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Gitas Lipinikas 2016.gada 
16.maija iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus 2015.gada 27.maija domes lēmumā 
„Par pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu novada domes 25.09.2013. lēmuma „Par 
pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu”, un, lai nodrošinātu, ka Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos prombūtnes laikā 
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors tiktu pilnvarots parakstīt Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas izziņas par pirmpirkuma tiesībām un Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists varētu pārstāvēt Saulkrastu novada 
pašvaldības intereses jautājumos, kas skar tās īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanu, 
piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un parakstīt dokumentus, kas attiecas uz Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, 
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu,  
 

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



 

1. Izdarīt 2015.gada 27.maija domes lēmumā „Par pilnvarojuma piešķiršanu un Saulkrastu 
novada domes 25.09.2013. lēmuma „Par pilnvarojuma piešķiršanu” atcelšanu” 
grozījumus un papildināt ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā: 
„1.1 Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos prombūtnes laikā pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektoru parakstīt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izziņas par 
pirmpirkuma tiesībām. 
1.2 Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos prombūtnes laikā pilnvarot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu pārstāvēt Saulkrastu novada pašvaldības intereses 
jautājumos, kas skar tās īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanu, piedalīties dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcēs un parakstīt dokumentus, kas attiecas uz Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”. 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 25.maijā. 
 

§27 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē gājēju celiņa izbūvei Vidrižu ielā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 18.05.2016. 
iesniegumu, pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Zonbergs, 
M.Kišuro, I.Žukovs), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2016.gadā uz 10 gadiem 140 000,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2017. gājēju ietves izbūvei Vidrižu ielā, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu, nosakot gājēju ielas izbūvi Vidrižu ielā kā prioritāru projektu.  

 
§28 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 16.05.2016. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas  
(Struktūrvienība 02) budžetā 215,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 
(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina 
iemaksas), lai izmaksātu vienreizējo pabalstu. 

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

 



 

§29 
Par skolēnu pieteikšanos uz desmito klasi  

Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema vidusskolā 
ZIŅO E.Grāvītis. 2016./2017. mācību gadā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, atsevišķi 
katrā skolā nokomplektēt 10.klasi neizdosies. Pašvaldībai jāiejaucas administratīvi, nosakot 
vidusskolu, kurā 10.klase tiks izveidota.  
Debates par 10.klases izveidi 2016./2017. mācību gadā Saulkrastu vidusskolā. Debatēs piedalās 
S.Osīte, E.Grāvītis, L.Vaidere, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece. 
L.Vaidere ierosina izteikt lēmumprojekta 3.punktu šādā redakcijā: “Noteikt 10.klases izveidi 
2016./2017.mācību gadā tajā skolā, kurā būs pieteikušies vairāk audzēkņi”. Debatēs piedalās: 
L.Vaidere, A.Dulpiņš, V.Kalnakārkle, B.Veide.  
E.Grāvītis ierosina šobrīd ar lēmumu noteikt pieteikšanas termiņu uz 10.klasi līdz 2016.gada 
20.jūnijam, kad būs informācija par pieteikumu skaitu, pēc 20.jūnija ar atsevišķu lēmumu 
noteikt, kurā no skolām tiks izveidota 10.klase. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, 
B.Veide, G.Zonbergs, N.Līcis, A.Aparjode.  
 

Saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, 
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības 
grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Saulkrastu novada izglītības 
iestādēm jānodrošina, ka izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai 
kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un  2015. 
gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 591  “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā 
arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.3. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (S.Osīte, L.Vaidere, A.Aparjode, 
S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, M.Kišuro), „PRET”-1 (G.Zonbergs), 
„ATTURAS”- 3 (E.Grāvītis, N.Līcis, I.Žukovs), A.Dulpiņš lēmuma pieņemšanā nepiedalās, 
 
NOLEMJ:  
1. Noteikt, ka pieteikšanās uz 10.klasi 2016./2017.mācību gadam Saulkrastu vidusskolā un 

Zvejniekciema vidusskolā notiek līdz 2016.gada 20.jūnijam. 
2. Vidusskolu direktoriem līdz 2016.gada 21. jūnijam informēt Saulkrastu novada domi par 

iesniegto pieteikumu skaitu.  
3. Ja līdz 2016.gada 20.jūnijam neveidojas 10.klases nevienā no Saulkrastu novada 

vidusskolām, Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka vidusskolu, kurā izveido 10. klasi. 
 

Plkst.16:31 deputāts G.Zonbergs atstāj sēdes zāli 

 
§30 

Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu  
ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”  

ZIŅO E.Grāvītis 
N.Līcis lūdz papildināt lēmumprojekta 2.punktu ar vārdiem “Saulkrastu novada domes Atļauju 
komisijas”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 

 
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2016.gada 20.maijā 

iesniegto sadarbības līguma projektu par iespēju bez atlīdzības tiešsaistes datu pārraides režīmā 
iegūt informāciju no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un ievadīt reģistrā 
informāciju par izsniegtajām un anulētajām speciālajām atļaujām (licencēm) vai licences 
kartītēm (patentiem), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 5.punktu, 
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, 
  



 

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

1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” par iespēju bez atlīdzības tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūt 
informāciju no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un ievadīt reģistrā 
informāciju par izsniegtajām un anulētajām speciālajām atļaujām (licencēm) vai licences 
kartītēm (patentiem), lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas un 
Saulkrastu pašvaldības policijas darbu atbilstoši likumā „Par policiju” noteiktajam.  

2. Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbības līgumu 
(protokola 18.pielikumā).  

 
§31 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
ZIŅO E.Grāvītis 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2016.gada 18.maija 

iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 27.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 2/2016 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, M.Kišuro, I.Žukovs), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, E.Grāvītis lēmuma pieņemšanā nepiedalās, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā 
atvaļinājuma par darba periodu no 14.07.2014.- 13.07.2015. atlikušo daļu- 2 (divas) 
kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, sākot ar 2016.gada 31.maiju līdz 2016.gada 
13.jūnijam (ieskaitot).  

2. Piešķirt E.Grāvītim pabalstu ikgadējā atvaļinājumā aizejot 50% apmērā no E.Grāvīša 
amatalgas. 

 
§32 

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

ZIŅO E.Grāvītis. 
 
 Izskatot SIA ,,ABC Construction’’, juridiskā adrese Vārnu iela 7, Rīga, projektu izstrādes 
vadītājas D.Glizdenieces 23.05.2016. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
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”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, M.Kišuro, I.Žukovs), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  



 

1. Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Liepiņas’’ (kadastra 
Nr. 80330010402), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apz. 80330010358. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Lapu iela 24A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – platība 0.1224 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Draudzības iela 21A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – platība 0.1225 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. 

 
§33 

Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 
konkursā 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto 
projektu konkursu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs", lai saņemtu valsts budžeta dotāciju 50 % 
apmērā no vispārējām izglītības iestādēm nepieciešamā finansējuma sporta inventāram un 
aprīkojumam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, M.Kišuro, I.Žukovs), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Pieteikt projekta „Sporta inventāra iegāde Saulkrastu novada izglītības iestādēm” 

pieteikumu par kopējo projekta summu 6977,00 euro valsts budžeta dotācijas saņemšanai 
50% apmērā no projekta plānotajām izmaksām.  

 
Plkst. 16:35 ierodas G.Zonbergs 
 

§34 
Par nekustamā  īpašuma atsavināšanu 

un pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu  
ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 23.05.2016. iesniegumu, sakarā ar dzīvojamās 
mājas Varoņu ielā 37A, Valkā, kurā atrodas Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašums 
Nr.6 (turpmāk – dzīvoklis), paredzēto nojaukšanu, Saulkrastu novada dome 27.04.2016. pieņēma 
lēmumu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu”, ar kuru nolemts uzsākt 
Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru, veicot dzīvokļa 
nosacītās cenas noteikšanu. 2016.gada 20.maijā SIA „EIROEKSPERTS” noteicis dzīvokļa tirgus 
vērtību EUR 1 700,00 un dzīvokļa piespiedu pārdošanas vērtību EUR 1 200,00.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punktu, 
4.panta ceturtās daļas 7.punktu, 5.panta pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu un likuma  „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 

  

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



 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” noteikto Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
Varoņu iela 37A – 6, Valka, platība 33,7 m2, kadastra apzīmējums 9401 900 0110, 
piespiedu pārdošanas vērtību  - EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi). 

2. Noslēgt ar Valkas novada domi, pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Varoņu iela 37A – 6, Valka, platība 33,7 m2, 
kadastra apzīmējums 9401 900 011, atsavināšanu. 

3. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 

 
Sēdi slēdz 16:36 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 30.05.2016. 


