
 
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  

2017.gada 26.aprīlī Nr. 5/2017 
 
Sēde sasaukta plkst. 15:00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, 
Santa Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris 
Dulpiņš, Guntars Zonbergs. Andris Silavnieks 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji, SIA “ZAAO” pārstāvji. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi. Ierosina izslēgt no darba kārtības jautājumu 
“Par sadarbības līguma izbeigšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta 
“PROTI UN DARI” īstenošanu” un papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

64. Par 2017.gada 29.marta domes sēdes lēmuma Nr.4/2017§62 atcelšanu 
65. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata 
66. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdes sastāvā 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 29.03.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, adreses un nosaukuma 

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

noteikšanu 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma  piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 
6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
8. Par zemes īpašumu Bērzu ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
9. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu 
10. Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZAAO” 
11. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Būvniecības valsts kontroles biroju 
12. Par Saulkrastu tūrisma informācijas centra 2016.gada pārskata apstiprināšanu 
13. Par būvēm /adrese/ Saulkrastos 
14. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”” 
apstiprināšanu 

15. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 
2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 
 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
16. Par Saulkrastu novada bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu apstiprināšanu 

17. Par Saulkrastu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
18. Par līguma noslēgšanu ar Allu Borisovu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
20. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
21. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
22. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā”” apstiprināšanu 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
23. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos 

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

24. Par papildus līdzekļu piešķiršanu EKK 2244 avārijas situācijas likvidēšanai 
25. Par EKK palielināšanu asistentu algu izmaksām 2017.gadā 
26. Par grozījumu veikšanu 2017.gada budžetā 
27. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetā 
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28. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālā dienesta 2017.gada budžetā 
29. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
30. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē kultūras nama “Zvejniekciems” atjaunošanas 

būvprojektam 
31. Par līdzekļu iekļaušanu budžetā 
32. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu vidusskolas 2017.gada budžetā 
33. Par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbinieku darba apmaksas 

noteikšanu 
34. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”” izdošanu 

35. Par 2016. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
36. Par 2016. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
37. Par amata vietas izveidošanu Saulkrastu vidusskolā 
38. Par zemes īpašuma Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
39. Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
40. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
41. Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
42. Par zemes īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
43. Par zemes īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
44. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 
45. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 
46. Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā 
47. Par nolikuma par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta 

fonda 2017.gadam apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 
48. Par Neibādes parka un Saulkrastu estrādes infrastruktūras apraksta apstiprināšanu 
49. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā 
50. Par vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā, kas 

noslēgts ar Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” un Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 
organizāciju 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
51. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
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 vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā, kas 

noslēgts ar Zvejniekciema vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolas darbinieku 
arodorganizāciju 
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58. Par vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā, kas 
noslēgts ar Saulkrastu vidusskolu un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija 

59. Par precizējumu Saulkrastu novada 2017.gada 25.janvāra domes lēmumā Nr.31 „Par 
Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” 

60. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
61. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
62. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
63. Par domes sēdes laika pārcelšanu 
64. Par 2017.gada 29.marta domes sēdes lēmuma Nr.4/2017§62 atcelšanu 
65. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata 
66. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.03.2017. domes sēdes lēmumu izpildi 
 

Ziņo A.Arnis par 29.03.2017. domes sēdes lēmumu izpildi.  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmuma “Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar 
/vārds, uzvārds/” izpilde ir procesā.  
Sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi ir 
izpildīti. 
Finanšu komitejas lēmums, 29.03.2017. domes sēde darba kārtības 23.jautājums “Par Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu” – no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) ir saņemts pozitīvs 
atzinums, noteikumi tiks publicēti š.g. maijā.  
29.03.2017. darba kārtības 24.jautājums “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par 
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību 
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu” – noteikumi ir nosūtīti VARAM, nav saņemts atzinums. 
Lēmuma “Par pastāvīga elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu zemes gabalam Ainažu 
ielā 13C, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80130020054, un grozījumu 
izdarīšanu zemes nomas līgumā ar SIA “LatQuality”” izpilde ir procesā. 
Deputātiem jautājumu nav. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, 03.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 12.04.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.4/2017, 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 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Aģes iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads,  zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330010607. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (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 zemes vienību atdalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu,  

adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, 30.03.2017. iesniegumu, kurš izskatīts 12.04.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Nagliņi’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010185, atdalītajām zemes vienībai piešķirot 
adresi un nosaukumu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010185, platība 0,74 ha, un 
dzīvojamai mājai ar kadastra apz.80330010185001, adresi Upes iela 23A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes lietošanas 
mērķi – 0,12 ha platībā individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, 0,62 
ha platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010187, nosaukumu ,,Nagliņi’’, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 

 
§4 

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

Ziņo  N.Līcis 
 
 Izskatot SIA ,,ABC Construction”, juridiskā adrese Vārnu iela 7-4, Rīga, projektu 
izstrādes vadītājas D.Glizdenieces 23.03.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, 
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 
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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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,, ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Bērzu iela 2 
(kadastra Nr. 80130030712), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Bērzu iela 2, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,1124 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Bērzu  iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve’’, kods – 1001, platība 0,1787 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. 

 
§5 

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

Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot SIA ,,ABC Construction”, juridiskā adrese Vārnu iela 7-4, Rīga, projektu 
izstrādes vadītājas D.Glizdenieces 23.03.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, 
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 
noteikumi” 10. un 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,, ABC Construction’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Oškalni’’ (kadastra 
Nr. 80330031019), Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. 2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Oškalnu iela, 
Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”, kods – 1101’’, 
platība 0,094 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Oškalnu  iela 2, 
Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –  ,,neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods – 0600, platība 0,12 ha un ,,zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, kods - 0201, platība 0,3298 ha. 
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4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Oškalnu  iela 1, 
Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –  ,,neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods – 0600, platība 0,12 ha un ,,zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, kods - 0201, platība 0,3298 ha. 

5. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ – Oškalnu  iela 4, 
Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –  ,,neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods – 0600, platība 0,12 ha un ,,zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, kods - 0201, platība 0,3298 ha. 

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

 
§6 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu 
 un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo N.Līcis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 06.04.2017. iesniegumu par zemes vienības 
sadalīšanu, kurš izskatīts 12.04.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 
ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 
noteikumi” 10. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 
zemes vienību Jūras prospekts, ar kadastra Nr. 80330010795, veidojot patstāvīgus 
īpašumus, atbilstoši protokola 2.pielikumam. 

2. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apz.80330010929 un 
atdalītajai zemes vienībai Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 2,6906 ha, noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101.(protokola 2.pielikumā atzīmēts ar Nr.1) 

3. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apz.80330011290 un 
atdalītajai zemes vienībai Dzenīšu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, platība 0,4558 ha, noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101.(protokola 
2.pielikumā atzīmēts ar Nr.2) 

4. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi  atdalītajai zemes vienībai Ziemeļblāzmas iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,2718 ha, noteikt 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101.(protokola 2.pielikumā atzīmēts ar Nr.3) 

5. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi  atdalītajai zemes vienībai Ceplīšu iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,7360 ha, noteikt 
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lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101.(protokola 2.pielikumā atzīmēts ar Nr.4) 

6. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi atdalītajai zemes vienībai Platkāju iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1,4996 ha, noteikt 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101.(protokola 2.pielikumā atzīmēts ar Nr.5) 

7. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību  platības tikts precizētas. 
8. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 

 
§7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Ziņo N.Līcis 
 

Izskatot akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts meži”, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, 
Rīga, zemes lietu speciālistes Maritas Brusovas 22.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
12.04.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 4/2017, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 17.5. un 18.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 803300406248001 lietošanas mērķi 
- komercdarbības objektu apbūve,  kods – 0801, platība 0,0038 ha. 

2. 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 īpašumu Bērzu ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
Ziņo N.Līcis. Jautājumu par īpašumu Bērzu iela 1A, Saulkrasti, tika skatīts vairākkārt. Saņemts 
iesniegums no jaunā “Katrīnbādes” īpašnieka /vārds, uzvārds/ ēkas tuvumā iznomāt nelielu 
zemes gabalu.   
E.Grāvītis – detālais plāns varētu uzrādīt cik liels zemes gabals jaunam “Katrīnbādes” 
īpašniekam nepieciešams. Ir saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums par 2002.gada zemes nomas 
līguma pārjaunojumu, līgums tika noslēgts ar /vārds, uzvārds/. /vārds, uzvārds/ piederošā 
nekustamā īpašuma ēkas un būves nav saistītas ar /vārds, uzvārds/ iznomāto zemes īpašumu 
Bērzu ielā 1A.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, Rīgā, LV-1004, 2017.gada 5.aprīļa iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 
12.aprīļa sēdē, protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 47.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
A.Silavnieks)  „PRET”-nav, „ATTURAS”-2 (N.Līcis, G.Zonbergs), 
 



 
 

9 
 

NOLEMJ: 
1. Jautājumu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par zemes īpašuma 

daļu – 1875 m2, Bērzu ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izskatīt pēc 
detālplānojuma apstiprināšanas zemes gabalam Bērzu ielā 1A, Saulkrastos (zemes 
gabala kadastra apzīmējums 80130031411) un nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 77C, 
Saulkrastos (zemes gabala kadastra apzīmējums 80130031815 un 80130031817) 
(Administratīvais akts protokola 3.pielikumā). 

2. 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 Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  
grozījumu izstrādes uzsākšanu 

Ziņo N.Līcis 
 
 Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. 
gada 11. aprīļa iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 12. aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, par nepieciešamību uzsākt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-
2020. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 5.pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu un 
20.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu izstrādi. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu 

izstrādes darba uzdevumu (protokola 4.pielikumā). 
3. Izveidot Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam grozījumu 

izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: 
 Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs– darba grupas vadītājs; 
 domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis; 
 pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis; 
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants; 
 projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums 

dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" (LIFE13 ENV/LV/000839) 
arhitekte/telpiskās attīstības plānotāja Ilze Rukšāne; 

 projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums 
dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" (LIFE13 ENV/LV/000839) 
ekonomiste Raimonda Liepiņa; 

 Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis - Telpiskās plānošanas nodaļas Telpiskās 
attīstības plānošanas speciālists. 

4. Paziņojumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu publicēt mājas lapā www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domes 
informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.  
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§10 
Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZAAO”  

Ziņo N.Līcis 
E.Grāvītis informē, ka jautājums tika skatīts iepriekšējā domes sēdē, divās Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdēs, š.g. 20.aprīlī iedzīvotājiem tika organizēta tikšanās ar SIA 
“ZAAO” vadību. 

N.Līcis uzdod jautājumu SIA “ZAAO” pārstāvim, ar kuru datumu tiks paaugstināta maksa – ar 
2018.gada 1.janvāri vai ar līguma noslēgšanas brīdi? 
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais informē, ka ar 2018.gada janvāri mainās 
dabas resursu nodokļa likmes apmērs. Pirms nav zināms nodokļu apmērs, maksa iedzīvotājiem 
netiek pacelta.  
 

Izskatot SIA „ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, 
Valmiera, LV-4201, 2017.gada13.martā iesniegto sadarbības līguma projektu par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā, kas izskatīts 2017.gada 15.marta un 
atkārtoti 2017.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr.3, 4), ņemot vērā, ka no 2012.gada 29.maija Saulkrastu novada pašvaldība ir SIA „ZAAO” 
dalībniece, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta 
trešo daļu, 

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

1. Noteikt, ka maksa par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijā ir 11,35 euro (vienpadsmit euro, 35 centi) un pievienotās vērtības 
nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO” (reģistrācijas numurs 44103015509) par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā (protokola 5.pielikumā).  

3. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO” (reģistrācijas numurs 44103015509) par sadzīves 
atkritumu šķirošanu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijā (protokola 6.pielikumā).  

4. Noteikt līgumu noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
 

§11 
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Būvniecības valsts kontroles biroju 

Ziņo N.Līcis 
 

Izskatot Būvniecības valsts kontroles iesniegto sadarbības līgumu „Par būvniecības 
informācijas sistēmas lietošanu", kas izskatīts 2017.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības, vides un 
attīstības komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 
61.pantu, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 9.punktu, 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 
24.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumu „Par būvniecības informācijas sistēmas 
lietošanu" ar Būvniecības valsts kontroles biroju (protokola 7.pielikumā).  
 

§12 
Par Saulkrastu tūrisma informācijas centra  

2016.gada pārskata apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis 
E.Grāvītis - pēc Tūrismu informācijas centra apmeklējuma skaita, pirmajā vietā pašmāju tūrists, 
otrajā – tūristi no Krievijas. Krievijas tūristu skaits samazinās, pieaug apmeklētāju skaits no 
Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. 
N.Līcis informē, ka Tūrismu informācijas centrā pieprasītākā informācija ir piedāvājumi 
ģimenēm ar bērniem, piedāvājumi aktīvai atpūtai un gastronomiskais piedāvājums – zivis, 
kūpinājumi. 
 

Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas Gitas Memmēnas 20.03.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.04.2017. sēdē 
(protokols Nr.4, §5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu tūrisma informācijas centra nolikuma 16.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra 2016.gada pārskatu (protokola 
8.pielikumā). 
 

§13 
Par būvēm /adrese/Saulkrastos  

Ziņo N.Līcis. Dzīvojamā mājā /adrese/  Saulkrastos, pašvaldībai pieder divi dzīvokļi. Saņemts 
dzīvokļu īpašnieku iesniegums, ar lūgumu apturēt patvaļīgas būvniecības piespiedu izpildi, 
dzīvokļu īpašniekiem dot iespēju legalizēt veikto būvniecību. 
E.Grāvītis - šis termiņš iespējams ir nepietiekams, lai novērstu patvaļīgu būvniecību, bet 
pietiekams, lai dzīvokļu īpašnieki varētu vienoties un izstrādāt tehnisko dokumentāciju.  
 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 25.novembrī, izskatot /vārds, 
uzvārds/ 2015.gada 31.jūlija iesniegumu, pieņēma lēmumus par patvaļīgo būvniecību /adrese/  
Saulkrastos (protokols Nr.17/2015, §6 - §10). Viens no Domes lēmumiem (protokols 
Nr.17/2015, §7) tika pārsūdzēts tiesā, un šobrīd norisinās tiesvedība, pārējie stājas spēkā. 

Ievērojot, ka dzīvokļu īpašnieki, kuri nav pārsūdzējuši 2015.gada 25.novembra lēmumus, 
nav veikuši ar 2015.gada 25.novembra  Domes lēmumiem uzdotās darbības, Dome 2017.gada 
22.februārī pieņēma lēmumus – izdot brīdinājumus par piespiedu izpildi (protokols Nr.2/2017, § 
49, §72 un §73), un noteica termiņu labprātīgai 2015.gada 25.novembra lēmumu izpildei – 
2017.gada 31.marts.  

2017.gada 16.martā Domē saņemts /adrese/  Saulkrastos dzīvokļu Nr.1, Nr.3 un Nr.4 
īpašnieku iesniegums ar lūgumu pārskatīt un atcelt 2015.gada 25.novembra lēmumu (Nr.17, §9), 
kā arī piekrist veikto būvdarbu – saimniecības ēkas un šķūņu legalizācijai (turpmāk – 
16.03.2017. iesniegums). 16.03.2017. iesniegumam pievienotas šādu dokumentu kopijas: 1) 



 
 

12 
 

biedrības „Krasta iela 15” 25.02.2017. iesniegums SIA „Saulkrastu komunālserviss”; 2) 
dzīvojamās mājas /adrese/ Saulkrastos, kopīpašnieku 14.03.2017. vienošanās par pagalma būvju 
un dzīvojamās mājas ēkas koplietošanas telpu lietošanas kārtību un pārbūves legalizāciju; 3) 
dzīvojamās mājas /adrese/ Saulkrastos dzīvokļu īpašnieku 14.01.2017. sapulces protokols Nr.2. 

Dzīvokļa īpašuma likuma, turpmāk – Likums, 11.panta trešā daļa nosaka: “Ja atsevišķā 
īpašuma pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt 
dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu šajā likumā noteiktajā kārtībā.”. Savukārt saskaņā ar 
Likuma 16.panta otrās daļas 2.punktu un 17.panta (71) daļu, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga 
pieņemt lēmumu par kopīpašuma esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku 
starpā, ja „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no visiem 
dzīvokļu īpašumiem. 

Izvērtējot 16.03.2017. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Dome konstatē, ka 
dzīvojamās mājas /adrese/ Saulkrastos, kopīpašnieku 14.03.2017. vienošanos par pagalma būvju 
un dzīvojamās mājas ēkas koplietošanas telpu lietošanas kārtību un pārbūves legalizāciju 
parakstīja tikai trīs dzīvokļu īpašnieki, kas ir puse no visiem dzīvokļu īpašumiem. Tāpat Dome 
konstatē, ka dzīvojamās mājas /adrese/  Saulkrastos dzīvokļu īpašnieku 14.01.2017. sapulces 
protokolu Nr.2 parakstīja persona, kura nav dzīvokļa Nr.2 īpašniece, savukārt pilnvaras kopija 
nav pievienota. 

Attiecībā uz lūgumu atcelt 2015.gada 25.novembra lēmumu (Nr.17, §9), Dome 
16.03.2017. iesniegumā neatrod tiesisku pamatojumu 2015.gada 25.novembra lēmumu (tajā 
skaitā lēmuma Nr.17, §9) par patvaļīgo būvniecību /adrese/ Saulkrastos, atcelšanai. 

Dome ņem vērā atsevišķu dzīvokļu īpašnieku iniciatīvu. Tomēr, lai Dome varētu lemt par 
2015.gada 25.novembra lēmumu par patvaļīgo būvniecību /adrese/ Saulkrastos, atcelšanu, 
dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams savstarpēji vienoties, ievērojot Likuma 16.panta otrās daļas 
2.punktā un 17.panta (71) daļā noteikto kārtību, kā arī izstrādāt dzīvojamās mājas koplietošanas 
telpu pārbūves, palīgēku būvniecības un kanalizācijas pieslēguma projektu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 12.aprīļa sēdes 
atzinumu (protokols Nr.4, §4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apturēt patvaļīgās būvniecības /adrese/ Saulkrastos, piespiedu izpildi līdz 2017.gada 
31.oktobrim. 

2. Jautājumu izskatīt atkārtoti pēc dzīvojamās mājas /adrese/ Saulkrastos, koplietošanas 
telpu pārbūves, palīgēku būvniecības un kanalizācijas pieslēguma projekta 
akceptēšanas Saulkrastu novada būvvaldē, bet ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 
31.oktobrim.  

3. Lēmumu nosūtīt dzīvojamās mājas /adrese/ Saulkrastos, dzīvokļu īpašniekiem. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
  

§14 
Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi 
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebilduma precizēta 
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atsauce uz normatīviem dokumentiem.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”” 
projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols 
Nr. 4/2017 §19) 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu 
novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm”” (protokola 9.pielikumā). 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 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. 
 

§15 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 

2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu, ka pašvaldība tiesīga sniegt palīdzību 
pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu, 
pamatojoties uz pašvaldības ierosinājumu vai personas pieprasījumu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka viens no pamatojumiem – cilvēks īrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli, 
nespēj par to samaksāt. Noteikumu grozījums nepieciešams, lai pašvaldība varētu piedāvāt 
dzīvokli ar mazāku īres maksu.  
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2012.gada 
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.04.2017. atzinumu (protokols Nr.4/2017, §20) 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu 
novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”” (protokola 
10.pielikumā). 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
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sniegšanai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
§16 

Par Saulkrastu novada bāriņtiesas darbības pārskata 
par 2016.gadu apstiprināšanu 

Ziņo L.Vaidere 
B.Meldere iepazīstina deputātus ar 2016.gada bāriņtiesas darbības pārskatu. Pieaudzis 
procesuālu darbības skaits - 2016. gadā bāriņtiesā pieņemti 33 lēmumi, bāriņtiesas lietvedībā uz 
2016.gada 31.decembri ir 57 lietas. Pēdējo desmit gadu laikā būtiski ir pieauguši ar likumu 
bāriņtiesai uzliktie pienākumi - Bāriņtiesu likums grozījumu rezultātā ir papildināts ar 12 
jauniem normatīviem. 
 

Izskatot Saulkrastu novada bāriņtiesas darbības pārskata par 2016.gadu projektu, 
pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas 12.04.2017. atzinumu (protokols Nr.4§2) un 
Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas darbības pārskatu par 2016.gadu (protokola 
11.pielikumā) un publicēt pašvaldības mājas lapā.  
 

§17 
Par Saulkrastu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo L.Vaidere. 
B.Meldere informē par bāriņtiesas ētikas kodeksa nepieciešamību. 
 

Izskatot Saulkrastu novada bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu, pamatojoties uz Sociālo 
jautājumu komitejas 12.04.2017. atzinumu (protokols Nr.4§3) un Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo 
daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas ētikas kodeksu (protokola 12.pielikumā). 
2. Kodekss stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.  

 
§18 

Par līguma noslēgšanu ar Allu Borisovu 
par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  

Ziņo G.Zonbergs 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Allas Borisovas 2017.gada 6.aprīļa iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  
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Alla Borisova 2017.gada 31.martā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443302678, pakalpojumu 
sniegšanas vieta - Saulkrasti.  

2017.gada 14.martā Alla Borisova ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja ar reģistrācijas kodu 19025510315. 

Alla Borisova mācību centrā Dizaina studijā „Poētika” ir apguvusi 40 stundu 
profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3., 
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2017.gada 12.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju Allu Borisovu, personas kods /personas kods/, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu (protokola 13.pielikumā). 

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

 
§19 

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

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 6.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.4/2017§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.aprīli aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  164,45 euro (viens simts sešdesmit četri euro, 45 centi) mēnesī par to, ka viņa 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles Allas Borisovas, Izglītības kvalitātes valsts 
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dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs 443302678, 
pakalpojumu (Administratīvais akts protokola 14.pielikumā). 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 

§20 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo G.Zonbergs 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes 
Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 12.aprīļa sēdes atzinumu (protokols 
Nr.4), 

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

1. Ar 2017.gada 13.martu pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds/ 
(Administratīvais akts protokola 15.pielikumā). 

 
§21 

Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
Ziņo G.Zonbergs 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes 
Irinas Gavrilovas 2017.gada 6.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 12.aprīļa sēdes atzinumu (protokols 
Nr.4), 

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

1. Ar 2017.gada 13.martu pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, uzvārds/ 
(Administratīvais akts protokola 16.pielikumā). 

 
§22 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 
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kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā”” apstiprināšanu 

Ziņo G.Zonbergs. Noteikumi tiek precizēti, lai noteiktu, ka atvieglojumi līdzfinansējuma maksai 
piemērojami tikai attiecībā uz izglītības programmām, un nav piemērojami uz sagatavošanas 
klasēm mākslā un mūzikā. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2013.gada 
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu 
un, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 12.04.2017. atzinumu 
(protokols Nr.4/2017, §5) 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” (protokola 17.pielikumā). 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 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. 
 

§23 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta iekšējos 

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

apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (12.04.2017. protokols Nr. 4/2017 §10) 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 30.marta iekšējos noteikumos Nr. IeN 6/2016 “Par finanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā 
un tās budžeta iestādēs”” (protokola 18.pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
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§24 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu EKK 2244 avārijas situācijas likvidēšanai  

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot  Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 06.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols 
Nr.4/2017§18), 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Saulkrastu vidusskolas 
budžetam 236,00 euro (Struktūrvienība 03, ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 
(Ēku, būvju, telpu uzturēšana)), lai atmaksātu skolas kanalizācijas sistēmas avārijas 
novēršanas izmaksas. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§25 

Par EKK palielināšanu asistentu algu izmaksām 2017.gadā  
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot  Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 30.03.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols 
Nr.4/2017§16), 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas sociālajam asistentam” 

(EKK 18.629) par 5 310,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Asistenti Saulkrastu vidusskolā” 
(Struktūrvienība 02, finansējums 132) budžeta izdevumu plānu:  

2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 4296,00 EUR, 
lai varētu apmaksāt asistentu darbu Saulkrastu vidusskolā; 

2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1014,00 euro. 
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
§26 

Par grozījumu veikšanu 2017.gada budžetā  
Ziņo E.Grāvītis 
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 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 11.04.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē 
(protokols Nr.4/2017§9), 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 12910,00 euro; 
1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 3046,00 euro; 
1.1.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 428,00 euro. 
1.2. Palielināt iestādes “Saulkrastu vidusskolas” (Struktūrvienība 02) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 6057,00 euro; 
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1429,00 euro; 
1.2.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 214,00 euro. 
1.3. Palielināt iestādes “Zvejniekciema vidusskolas” (Struktūrvienība 03) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 6853,00 euro; 
1.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1617,00 euro; 
1.3.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 214,00 euro. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§27 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetā 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas 
29.03.2017.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. 
sēdē (protokols Nr.4/2017§21), 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts 

budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem” (EKK 18.690) par 2 608,00 
euro. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
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2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas 
darbiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” (Struktūrvienība 101, 
projekts 5216) budžeta izdevumu plānu:  

2.1.1. EKK 231201 (Inventārs) par 417,00 euro; 
2.1.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 2 191,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
§28 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālā dienesta 2017.gada budžetā  
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot  Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 10.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols Nr.4/2017§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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 23121 (Inventārs) par 250,00 
EUR. 

1.2. palielināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 174,00 EUR, 
lai varētu sludināt vakanto amatu sludinājumus; 

1.3. palielināt Lietvedības un personāla nodaļa (Struktūrvienība 018) budžeta 
izdevumu plānu:  

1.3.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 76,00 EUR, 
lai varētu sludināt vakanto amatu sludinājumus. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§29 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālā dienesta budžetā  
Ziņo E.Grāvītis. Lūdz papildināt lēmumprojektu ar 3.punktu šādā redakcijā: “Pilnvarot 
Saulkrastu sociālā dienesta vadītāju parakstīt līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, 
reģistrācijas numurs 40008001803, par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.”. Deputātiem 
iebildumu nav. 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 30.03.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols Nr.4/2017§6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081, M812) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6252 (Veselības aprūpe naudā) 
par 1 000,00 EUR; 

1.1.2. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība  un citi maksājumi iedzīvotājiem) 
par 3 000,00 EUR; 

1.1.3. EKK 6260 (GMI pabalsti naudā) par 3 000,00 EUR; 
1.1.4. EKK 6321 (Pabalsti veselībai natūrā) par 1 220,00 EUR; 
1.1.5. EKK 632202 (Pabalsti ēdināšanai natūrā) par 1 000,00 EUR; 
1.1.6. EKK 6411(Pabalsti aprūpējamiem pensionāriem) par 1300,00 EUR; 
1.1.7. EKK 63231 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 2 000,00 EUR. 

1.2. palielināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 081, M812) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 64192 (Pašvaldības pirktie pakalpojumi) par 12 520,00 EUR, lai 

varētu nodrošināt pirktos ilgstošus sociālos pakalpojumus ar biedrību 
“Latvijas Samariešu apvienība”. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

3. Pilnvarot Saulkrastu sociālā dienesta vadītāju parakstīt līgumu ar biedrību “Latvijas 
Samariešu apvienība”, reģistrācijas numurs 40008001803, par sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu. 

 
§30 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē kultūras nama “Zvejniekciems” atjaunošanas 
būvprojektam  

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis ierosina precizēt lēmumprojekta 1.punktu, aizstāt vārdu “būvprojektam” ar vārdiem 
“būvprojekta izstrādei”. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu. 
N.Līcis uzdod jautājumu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Būvvaldes vadītāja Līga 
Pilsētniece paskaidro, ka tehnisko ekspertīzi jāveic pirms projektēšanas darba uzsākšanas. 
Būvprojekta ekspertīzi organizē Būvniecības valsts kontroles birojs. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" 
direktores J.Krūmiņas 14.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols Nr.4/2017§20), 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, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 5 gadiem 80 000,00 EUR apmērā, ar 
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Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. kultūras nama “Zvejniekciems” atjaunošanas būvprojekta izstrādei, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, nosakot kultūras nama 
“Zvejniekciems” atjaunošanas būvprojektu kā prioritāru projektu. 

2. Uzsākt Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru kultūras nama 
“Zvejniekciems” atjaunošanas būvprojekta izstrādei. 

3.  Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktoram slēgt līgumu pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma 
piešķiršanas. 

 
§31 

Par līdzekļu iekļaušanu budžetā 
Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis uzdod jautājumu par labojumiem lēmumprojektā pēc aprīļa Finanšu komitejas sēdes. Vai 
summa tiek samazināta? 
Finanšu daļas vadītājs- finansists Gatis Vīgants paskaidro, ka ir samazināti līdzekļi, kas bija 
paredzēti degvielai. Ekonomiskās klasifikācijas koda 1150 līdzekļi 1000 euro apmērā paredzēti 
diviem projektiem. 
Iestādes “Jauniešu māja” vadītāja pienākumu izpildītāja Ingūna Feldmane paskaidro, ka 
projektus jauniešu iniciatīvu veicināšanai izsludinās iestāde “Jauniešu māja”, tiks izstrādāts 
nolikums, tiks noteikti projektu mērķi, mērķauditorija, sagaidāmie rezultāti.  
N.Līcis – paredzam būtiskus izdevumus līgumdarbu algām, pasākumiem un t.t., kas veido 13 
711,00 euro, un nav skaidrības par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta 
“PROTI UN DARI” īstenošanu. 
I.Feldmane paskaidro, ka iestāde “Jauniešu māja” šajā projektā piedalīsies, līgums netiks lauzts. 
“Jauniešu māja” nevar realizēt šo projektu, bet var būt kā sadarbības partneris, jo iestādei nav 
sava grāmatvedība. Iestāde “Jauniešu māja” atbildēs par saturisko programmu, meklēs jauniešus, 
izstrādās katram jaunietim programmu, piesaistīs mentorus un sniegs atskaites par saturisko daļu. 
Debatēs piedalās: N.Līcis, I.Feldmane. 
N.Līcis ierosina neiekļaut iestādes “Jauniešu māja” budžetā paredzēto finansējumu diviem 
projektiem 1000 euro apmērā. N.Līcis uzskata, ka šos projektus jāsludina domei. Svītrot no 
lēmumprojekta paredzēto finansējumu vecākajiem jauniešiem, saglabāt finansējumu tikai jaunām 
ģimenēm, māmiņām. 
E.Grāvītis uzskata, ka var izņemt projektiem paredzēto finansējumu 1000 euro apmērā, bet lai 
nodrošinātu iestādes “Jauniešu māja” pilnvērtīgu darbību, pārējo lēmumprojekta daļu atstāt bez 
izmaiņām. Nevar cerēt tikai uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta 
finansējumu, jo finansējumu 17 000 euro apmērā var saņemt tikai gadījuma, ja tiek piesaistīti 
visi 11 jaunieši, ja jauniešu skaits ir mazāk, tad attiecīgi summa uz ko var pretendēt ir mazāka. 
Finansējuma apjoms var būt nepietiekošs, lai strādāt ar tiem jauniešiem, kas neietilps šajā grupā. 
Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, A.Aparjode, L.Vaidere, I.Feldmane.  
Deputāti vienojās izņemt 1000 euro projektiem paredzēto finansējumu no iestādes “Jauniešu 
māja” budžeta un pārlikt uz domes budžetu. 
 
 Izskatot iestādes “Jauniešu māja” vadītāja pienākumu izpildītājas I.Feldmanes 
10.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. 
sēdē (protokols Nr.4/2017§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem iestādes “Jauniešu 
māja”  (Struktūrvienība 15) budžetā 12 711,00 EUR apmērā, lai nodrošinātu “Jauniešu 
māja” pilnvērtīgu darbību, šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

1.1.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 780,00 euro; 
1.1.2. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 2 900,00 euro; 
1.1.3. EKK 1210(Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 936,00 euro; 
1.1.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par 288,00 euro; 
1.1.5. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 214,00 euro; 
1.1.6. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem neaprēķina iemaksas) par 252,00 euro; 
1.1.7. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni – Dienas nauda) 

par 90,00 euro; 
1.1.8. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni - Pārējie 

komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 100,00 euro; 
1.1.9. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 91,00 euro; 
1.1.10. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 600,00 euro; 
1.1.11. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 

200,00 euro; 
1.1.12. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 2 106,00 euro; 
1.1.13. EKK 2252 (Izdevumi standart programmatūras licenču nomai un 

uzturēšanai) par 54,00 euro; 
1.1.14. EKK 23111(Kancelejas preces) par 170,00 euro; 
1.1.15. EKK 23121 (Inventārs) par 1 060,00 euro;  
1.1.16. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai) par 982,00 euro; 
1.1.17. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 728,00 euro; 
1.1.18. EKK 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 160,00 euro.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§32 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu vidusskolas 2017.gada budžetā  
Ziņo E.Grāvītis 
A.Dulpiņš uzdod jautājumu, kāpēc tiek samazināti līdzekļi, kas ir paredzēti atkritumu izvešanai.  
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle paskaidro, ka paredzētie līdzekļi tiek 
samazināti, jo šogad skolā tika mazāk kurināts – mazāk izdedži. Izdedžus izved vienreiz gadā 
pavasarī, līdz ar to šogad šie izdevumi vairāk nebūs. 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 10.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols 
Nr.4/2017§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2224 (Atkritumu izvešana) par 
400,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 

400,00 EUR, lai varētu nodrošināt skolēnu apmācību. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§33 

Par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbinieku  
darba apmaksas noteikšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Dagnijas 
Gurtiņas 07.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.04.2017. (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 21.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

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

1. Noteikt atlīdzības apmēru Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļiem 
par nostrādātām stundām 2017.gada Saulkrastu pašvaldības vēlēšanās, nosakot maksu par 
1 stundu: 
1.1. komisijas priekšsēdētājam EUR 5,70; 
1.2. komisijas sekretāram EUR 5,40; 
1.3. komisijas locekļiem EUR 5,00. 
 

§34 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”” izdošanu 

E.Grāvītis 
G.Vīgants informē par nepieciešamajiem grozījumiem. Tika apkopoti iepriekšējie un šīs domes 
sēdes lēmumi. Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumi palielinās par 202 533 euro un 
speciālā budžeta izdevumi palielinās par 25 201 euro. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 
11.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. 
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sēdē (protokols Nr.4/2017§8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 45. un 46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu” (protokola 19.pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
§35 

Par 2016. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
10.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.04.2017. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2016.gada pārskatu (protokola 20.pielikumā). 
2. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2016.gada pārskatu (protokola 

21.pielikumā). 
3. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2016.gada pārskatu (protokola 22.pielikumā). 

 
§36 

Par 2016. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
10.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.04.2017. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2016. gada pārskatu (protokola 23.pielikumā). 
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2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada pārskatu 
(protokola 24.pielikumā). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2016. gada pārskatu (protokola 25.pielikumā). 
 

§37 
Par amata vietas izveidošanu Saulkrastu vidusskolā 

Ziņo E.Grāvītis. 
V.Kalnakārkle – Saulkrastu vidusskolā ir divas speciālās izglītības programmas, lai programmas 
varētu strādāt, ir nepieciešams psihologs. Katru gadu skolā parādās bērni ar  dažādām 
nervozitātes pazīmēm, ar dažādām grūtībām, kuriem nepieciešama psiholoģiska rakstura 
palīdzība. 
A.Aparjode uzdod jautājumu, cik skolā mācās bērni, kuriem nepieciešama speciālā izglītības 
programma? 
V.Kalnakārkle atbild – abās programmās kopā 18 bērni. 
S.Ancāne aicina deputātus atbalstīt amata vietas izveidi Saulkrastu vidusskola. 
A.Dulpiņš par skolas psihologa nepieciešamību Zvejniekciema vidusskolā. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 22.03.2017.iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē (protokols 
Nr.4/2017§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs”, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 
28.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Izveidot pašvaldības iestādē “Saulkrastu vidusskola” amata vietu “Izglītības psihologs” sākot 

ar 2017.gada 2.maiju: 
 

Amata nosaukums 
Amatu 
skaits 

Slodze 
Stundu 
skaits 
nedēļā 

Mēnešalga 
konkrētam amatam 

(euro) 
Profesijas kods 

Izglītības psihologs 1 1 30 796 2434 03 

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas 
(Struktūrvienība 02) budžetā 7100,00 EUR apmērā, lai nodrošinātu Saulkrastu 
vidusskolas izglītības psihologa atalgojumu sākot ar 2017.gada 2.maiju šādos 
ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 5174,00 euro apmērā; 
2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) 398,00 euro apmērā; 
2.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai) 214,00 euro apmērā; 
2.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 1314,00 euro apmērā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2017 
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„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
§38 

Par zemes īpašuma Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 801300310781, platība 3118 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000123227). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 17, tirgus vērtību 12 800,00 euro apmērā. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 
0781, platība 3118 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 17, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0781, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 12 800 euro  (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 
003 0781, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 26.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisiju 4  locekļu sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

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

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

speciāliste Daina Kučeruka. 
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.06.2017. plkst. 10.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 
 

§39 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130033067, platība 2641 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000441323). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 19, tirgus vērtību 12 000 euro (divpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3067, platība 
2641 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 19, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3067, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 12 000 euro  (divpadsmit tūkstoši euro ) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3067, 
izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 27.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  
locekļu sastāvā : 
1.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

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

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

speciāliste Daina Kučeruka. 
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.06.2017. plkst. 10.30 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 
 

§40 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130033068, platība 2415 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000441328). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 21, tirgus vērtību 12 200 euro (divpadsmit tūkstoši divi 
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simti euro) apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 
3068, platība 2415 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 21, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 12 200 euro  (divpadsmit tūkstoši  divi simti euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 
003 3068, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 28.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisiju 4  locekļu sastāvā : 
1.5. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
1.6. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

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

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

speciāliste Daina Kučeruka. 
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.06.2017. plkst. 11.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 
 

§41 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130033069, platība 2455 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000441330). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, tirgus vērtību 12 000 euro (divpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, platība 
2455 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 23, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 12 000 euro  (divpadsmit tūkstoši  euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3069, 
izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 29.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  
locekļu sastāvā : 
1.9. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
1.10. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības 

īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā  īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs; 

1.11. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Jolanta Rudzīte; 

1.12. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           
speciāliste Daina Kučeruka. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 30.06.2017. plkst. 10.00 rīkot nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
§42 

Par zemes īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130033070, platība 2440 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000441333). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 25, tirgus vērtību 10 200 euro (desmit tūkstoši divi simti 
euro) apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3070, platība 
2440 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 25, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3070, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 10 200 euro  (desmit tūkstoši divi simti  euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
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Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3070, 
izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 30.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  
locekļu sastāvā : 
1.13. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
1.14. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības 

īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā  īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs; 

1.15. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Jolanta Rudzīte; 

1.16. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           
speciāliste Daina Kučeruka. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 30.06.2017. plkst. 10.30 rīkot nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
§43 

Par zemes īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.03.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē, protokols Nr.4/2017, saskaņā ar 
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 17.02.2014. lēmumu, Saulkrastu novada 
pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80130033071, platība 2401 kv.m (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.100000441337). Nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ,,Eiroeksperts” 08.03.2017. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 27, tirgus vērtību 10 300 euro (desmit tūkstoši trīs simti 
euro) apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3071, platība 
2401 kv.m,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 27, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3071, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 10 300 euro  (desmit tūkstoši trīs simti  euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 3071, 
izsoles noteikumus (izsoles noteikumi protokola 31.pielikumā). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 4  
locekļu sastāvā : 
1.17. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
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1.18. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Saulkrastu novada domes Pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā  īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs; 

1.19. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Jolanta Rudzīte; 

1.20. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           
speciāliste Daina Kučeruka. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 30.06.2017. plkst. 11.00 rīkot nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
§44 

Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un 
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, LV – 1064, 02.02.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.04.2017. sēdē 
(protokols Nr.04/2017), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 
3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,0600 ha, kadastra apzīmējums 8033 003 1487, tirgus vērtību  - EUR 2900,00 (divi 
tūkstoši deviņi simti euro, 0 centi). 

2. Noslēgt ar ēkas īpašnieci /vārds, uzvārds/, /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 
Rīga, LV - 1064, pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā zemes īpašuma Ceturtā iela 46, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1487, platība 0,0600 ha, 
atsavināšanu (Nekustamā īpašuma pirkuma līgums protokola 32.pielikumā). 

3. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no 
lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

 
§45 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Iekšlietu  
ministrijas Informācijas centru 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra iesniegto sadarbības līgumu par 
informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā, kas izskatīts 2017.gada 12.aprīļa Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4/2017.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 
61.pantu, Fizisko personu datu aizsardzības likuma 13.panta pirmo un otro daļu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumu par informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes 
režīmā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (protokola 33.pielikumā).  
 

§46 
Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības  

Dzīvokļu komisijas sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis jautā, vai ir priekšlikumi, ko varētu iecelt Dzīvokļu komisijas sastāvā? 
E.Grāvītis paskaidro, ka darbinieks, kurš tiks pieņemts darbā jurista amatā, tiks iecelts arī 
Dzīvokļu komisijas sastāvā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles Sabīnas Podskočijas 
2017.gada 23.marta iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 
5.punktu, Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa atzinumu (protokols Nr.4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atbrīvot Sabīnu Podskočiju no Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
locekles pienākumu veikšanas.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
 

§47 
Par nolikuma par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no  

projektu atbalsta fonda 2017.gadam apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Ierosina lēmumprojekta 3.punktu izteikt šādā redakcijā: “Izveidot projekta 
iesniegumu vērtēšanas komisiju pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora rīkojumu”. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 

Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 2017. gada 11. aprīļa 
iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 12. aprīļa Finanšu komitejas sēdē, par nepieciešamību 
apstiprināt nolikumu par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta 
fonda 2017.gadam un konkursa izsludināšanu,  
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu, 12.pantu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Nolikumu par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu 
atbalsta fonda 2017.gadam (protokola 34.pielikumā). 

2. Noteikt projektu konkursa laiku no 2017. gada 17. maija līdz 2017. gada 17. jūnijam. 
3. Izveidot projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju pamatojoties uz pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu. 
 

§48 
Par Neibādes parka un Saulkrastu estrādes  

infrastruktūras apraksta apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē, ka sadarbībā ar 
Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu pašvaldībām ir iesniegts projekta pieteikums priekšatlasē, 
pieteikums ir apstiprināts. Plānots š.g. jūnijā iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai 
kultūras objektu attīstībai. Lai iesniegtu pieprasījumu, nepieciešams piekrastes infrastruktūru 
aprakstu apkopojums. Saulkrastu pašvaldībai, kā vienam no sadarbības partneriem, nepieciešams 
iesniegt savas infrastruktūras - estrādes aprakstu. Aprakstā jānorāda kādas ir plānotas darbības, 
kāds finansējums, kādi ir plānotie rezultāti.  
A.Deniškāne uzdod jautājumu cik ilgā laikā tiek apstiprināts projekts? 
A.Līce paskaidro, ka, pēc apkopojuma saņemšanas, trīs mēnešu laikā notiek pieteikuma 
izvērtēšana. Projekts tiks īstenots nākamajos divos gados. 
Debates par tehnisko projektu. Debatēs piedalās: N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis.  
 

Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. 
gada 11. aprīļa iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 12. aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē, par nepieciešamību apstiprināt Neibādes parka 
un Saulkrastu estrādes infrastruktūras aprakstu, kuru plānots īstenot darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojamu iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā: “Saviļņojošā 
Vidzeme”” ietvaros,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 
2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 322 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” 28. punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Neibādes parka un Saulkrastu estrādes infrastruktūras aprakstu (protokola 
35.pielikumā). 

2. Nosūtīt Neibādes parka un Saulkrastu estrādes infrastruktūras aprakstu Carnikavas 
pašvaldībai kā projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojamu iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā: “Saviļņojošā Vidzeme”” iesniedzējam. 
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§49 
Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem  

nodarbināšanu vasaras periodā 
Ziņo E.Grāvītis 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane lūdz papildināt lēmumprojekta 9.punktu ar 
vārdiem “un Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas””. 
Deputātiem iebildumu nav. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila norāda uz drukas kļūdu 8.punktā. 
 
 Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu vecumā no 13-19 gadiem nodarbināšanu vasaras 
periodā darbos, kas noteikti 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 
“Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” (turpmāk – MK 
noteikumi), pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums 2000 euro apmērā bērnu 
nodarbināšanai (atalgojumam) vasaras brīvlaikā. Bērnus paredzēts nodarbināt MK noteikumu 
2.punkta 2.6.un 2.10.apakšpunktā minētajos labiekārtošanas darbos. 

Bērnu un jauniešu nodarbinātības mērķis – nodrošināt iespēju iegūt darba prasmes, 
iemaņas, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Pamatojoties uz Darba likuma 37.panta otro daļu, 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 
gadiem” un likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Noteikt bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, nodarbinātības periodu no 2017.gada 5.jūnija līdz 25.augustam.  

2. Izveidot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
Labiekārtošanas daļā četras pagaidu amata vietas – palīgstrādnieks (profesijas kods 9329 09). 

3. Noteikt atalgojumu vienam nodarbināmajam par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10 
darba dienas) četras stundas dienā 125 euro apmērā (tai skaitā darba devēja un darba ņēmēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). 

4. Noteikt darbus, kuros nodarbināmi bērni: 
4.1. koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana; 
4.2. laukumu un skvēru sakopšana. 

5. Izveidot darbinieku atlases grupu šādā sastāvā: 
5.1. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas vadītājs; 
5.2. Sociālā dienesta vadītājs. 

6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, prioritāri nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargāto ģimeņu 
bērniem (trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie bērni un jaunieši 
nodrošināmi ar darba vietām pieteikumu iesniegšanas secībā, ja bērnu un jauniešu vecums ir 
no 13 līdz 19 gadiem, tie iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.   

7. Nodarbinātības periodā darbu nodrošināt ne vairāk kā 16 bērniem un jauniešiem vecumā no 
13 līdz 19 gadiem. 

8. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļai, sadarbojoties ar 
Lietvedības un personāla nodaļu, līdz 2017.gada 8.maijam izstrādāt lēmuma 2.punktā 
minētajam amatam amata aprakstu. 
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9. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības interneta vietnē un Saulkrastu novada 
domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” paziņojumu par pieteikšanos 
bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasaras periodā, nosakot, ka 
pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 26.maijam, kā arī publicēt pieteikuma veidlapu 
(protokola 36.pielikumā). 

10. Darbinieku atlases grupai iesniegt personu sarakstu, ar kurām slēdzams darba līgums 
Lietvedības un personāla nodaļā līdz 2017.gada 31.maijam.  

 
§50 

Par vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā,  
kas noslēgts ar Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”  

un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” organizāciju 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” organizācijas priekšsēdētājas Renātes Vilsones 2017.gada 10.aprīļa 
iesniegumu, kas izskatīts Finanšu komitejas 2017.gada 12.aprīļa sēdē (prot. Nr.4/2017) un, 
pamatojoties uz Darba likuma 17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada 2.maija Darba koplīguma 10.3.punktu, 

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

1. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā ar Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” organizāciju 
(vienošanās protokola 37.pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni Saulkrastu novada 
domes vārdā parakstīt vienošanos. 

3. Uzdot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājai S.Tībergai nodrošināt 
šī lēmuma 1.punktā norādītā Darba koplīguma noslēgšanu ar viņas vadītās izglītības 
iestādes darbinieku arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāju R.Vilsoni. 

 
§51 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, 2017.gada 28.marta iesniegumu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta 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 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 

/adrese/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (Administratīvais akts protokola 38.pielikumā). 

 
§52 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/  Gaisma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 03.04.2017. 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. un 7. 

apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 /adrese/ Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.01.2017. līdz 17.05.2017.  

 
§53 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
22.03.2017. 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. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
05.10.2017.  

 
§54 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 
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Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/  Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
22.03.2017. 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. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
02.11.2017.  

 
§55 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
22.03.2017. 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. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
10.12.2017.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, par 2016.gadu. 

 
§56 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/  VEF-Pabaži Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 21.03.2017. 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. un 7. 

apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 /adrese/, VEF-Pabaži Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
14.03.2017. līdz 21.02.2018.  

 
§57 

Par vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā,  
kas noslēgts ar Zvejniekciema vidusskolu un  

Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizāciju 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa 2017.gada 10.aprīļa 
iesniegumu „Par darba koplīguma termiņa pagarinājumu” un, pamatojoties uz Darba likuma 
17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
2016.gada 2.maija Darba koplīguma 10.3.punktu, 

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

1. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā ar 
Zvejniekciema vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizāciju 
(vienošanās protokola 39.pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni Saulkrastu novada 
domes vārdā parakstīt vienošanos. 

3. Uzdot Zvejniekciema vidusskolas direktoram A.Dulpiņam nodrošināt šī lēmuma 
1.punktā norādītā Darba koplīguma noslēgšanu ar viņa vadītās izglītības iestādes 
darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētāju V.Krasovsku. 

 
§58 

Par vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā,  
kas noslēgts ar Saulkrastu vidusskolu un  

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija  

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 2017.gada 18.aprīļa 
iesniegumu „Par Saulkrastu vidusskolas Koplīguma izskatīšanu un apstiprināšanu” un, 
pamatojoties uz Darba likuma 17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada 2.maija Darba koplīguma 10.3.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 2.maija Darba koplīgumā ar Saulkrastu 
vidusskolu un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu 
vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija (vienošanās protokola 40.pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni Saulkrastu novada 
domes vārdā parakstīt vienošanos. 

3. Uzdot Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei nodrošināt šī lēmuma 1.punktā 
norādītā Darba koplīguma noslēgšanu ar viņas vadītās izglītības iestādes darbinieku 
arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāju I.Petrošinu. 

 
§59 

Par precizējumu Saulkrastu novada 2017.gada 25.janvāra domes lēmumā Nr.31 
„Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Juridiskās nodaļas juristes G.Lipinikas 2017.gada 
20.aprīļa iesniegums, kurā norādīts, ka Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā 
Nr.31 „Par Satiksmes ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” (turpmāk – lēmums) ir konstatēta 
neprecizitāte – kļūdaini atcelts 2016.gada 30.marta Saulkrastu novada domes lēmums Nr.40 „Par 
Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas valdē”.  
 Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt lēmumu, nosakot, ka 2016.gada 30.marta 
Saulkrastu novada domes lēmums Nr.40 „Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iekļaušanu Skultes 
ostas valdē” nav atceļams. 

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

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

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumu Nr.31 „Par Satiksmes 
ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē”, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:  
1) 2016.gada 27.aprīļa Saulkrastu novada domes lēmums Nr.35 „Par Satiksmes 
ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē”;  
2) 2016.gada 30.novembra Saulkrastu novada domes lēmums Nr.67 „Par Satiksmes 
ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē”. 

2. Lēmumu nosūtīt Laurim Kanderim. 
 

§60 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Valsts zemes dienesta 18.04.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm no 
,,Zeme 82’’, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra nr.80330020863) uz 
3. līnija 7, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

2. Likvidēt adresi ,,Zeme 82’’, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 

 
§61 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, /dzīvesvietas adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
13.04.2017. iesniegumu, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras 
Kuzņecovas 31.02.2017. lēmumu (Žurn.Nr.300004319415), /vārds, uzvārds/ izbeigtas īpašuma 
tiesības uz ¼ domājamo daļu no būvju (kadastra apzīmējums 80130030238001 un 
80130030238002) īpašuma /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz.80135030014, 
ar ko zudis tiesiskais pamatojums 01.02.2017. noslēgtam zemes nomas līgumam par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Avotu iela 3, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apz. 80130030238, 1/8 domājamo daļu iznomāšanu būvju īpašuma uzturēšanai, 

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

1. Ar 2017.gada 1.maiju izbeigt 2017.gada 1.februārī noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds, uzvārds/, /personas kods/, par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes 
īpašuma Avotu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 
0238, kopplatība 1295 m2, 1/8 domājamās daļas iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos (protokola 
41.pielikumā). 

 
§62 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
13.04.2017. iesniegumu un iesniegto Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas 
apliecību (nodalījums Nr.100000524056), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu, 
otro daļu, ceturto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, 
par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Avotu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8013 003 0238, kopplatība 1295 m2, ½ domājamās daļas  
nomu (līgums protokola 42.pielikumā).. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 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. 

 
§63 

Par domes sēdes laika pārcelšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Š.g.31.maijā plkst.17.00 Vēlēšanu komisijai nepieciešams domes zālē atvērt 
Vēlēšanu iecirkni iepriekšējai balsošanai. 
 

Ievērojot Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikto, domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pēdējā trešdienā plkst.15:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to 
vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu 
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktu, 

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

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2017.gada maija sēde notiks 2017.gada 31.maijā 
plkst.13:00. 

 
§64 

Par 2017.gada 29.marta domes sēdes lēmuma Nr.4/2017§62 atcelšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.marta sēdes lēmumu “Par 2016.gada 
24.februāra sēdes lēmuma “Par pārstāvja deleģēšanu” atcelšanu un pārstāvja izvirzīšanu” 
(prot.Nr 4/2017§62) Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Gundars Stūris tika pilnvarots 
pārstāvēt Saulkrastu novada domi Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā “Sernikon”. 
Ņemot vērā, ka Gundars Stūris 2017.gada 21.aprīlī ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar 
Saulkrastu novada domi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Atcelt 2017.gada 29.marta domes sēdes lēmumu “Par 2016.gada 24.februāra sēdes 
lēmuma “Par pārstāvja deleģēšanu” atcelšanu un pārstāvja izvirzīšanu” (prot.Nr 
4/2017§62). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu Publisko un privāto partnerattiecību 

biedrībai “Sernikon”. 
 

§65 
Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 24.aprīlī saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas 
locekļa Gunta Vintera iesniegums, ar kuru izteikt lūgums atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekļa 
amata ar 2017.gada 26.aprīli. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka 
bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Saulkrastu novada bāriņtiesas locekli Gunti Vinteri /personas kods/ no 
bāriņtiesas locekļa amata ar 2017.gada 26.aprīli. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
 

§66 
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iekļaušanu  

Skultes ostas valdes sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 25.aprīlī saņemts Skultes ostas pārvaldnieka Igora 
Akulova iesniegums, kam pievienota Ekonomikas ministrijas vēstule, kuras pielikumā ir 
pievienots Ekonomikas ministra 2017.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.71 „Par grozījumu Ekonomikas 
ministrijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr. 133 “Par pārstāvjiem mazajās ostās””. 

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” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ekonomikas ministra 
2017.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr.71 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta 
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veicināšanas nodaļas vadītāja vietnieci Madaru Ambrēnu /personas kods/  līdz 2018.gada 
30.aprīlim. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Skultes ostas pārvaldes amatpersonu sarakstā. 
 
Sēdi slēdz plkst.16.21 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 03.05.2017. 
 


