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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 31.maijā  Nr. 7/2017 
 
Sēde sasaukta 2017.gada 3.maijā plkst. 13.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 13.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa 
Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš 
(no 11.līdz 16.jautājumam un no 23.līdz 59.jautājumam), Guntars Zonbergs, Andris 
Silavnieks, Jurģis Grabčiks (no 12.jautājuma). 
 
Nepiedalās deputāti: Igors Žukovs (iemesls nav zināms). 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību 
ar vienu jautājumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pirmā iela 
15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 
 
Deputātiem iebildumu nav. E.Grāvītis aicina apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 
 
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 26.04.2017. domes sēdes un 03.05.2017. 
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
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4. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 
likvidēšanu 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
7. Par būvniecības pabeigšanas termiņa pagarināšanu 
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu 
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” 
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ARTHA projekti” 
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DDEntertainment” 
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
14. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
15. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā” apstiprināšanu 

16. Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu 
apstiprināšanu 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

17. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
18. Par līguma noslēgšanu ar SIA „AL818” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
19. Par atteikumu slēgt līgumu ar biedrību „Inovāciju atbalsta centrs” 
20. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
21. Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 

2016.gada atskaites apstiprināšanu 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
22. Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā 
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu koklētāju ansamblim 
24. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
25. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
26. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes budžeta pozīcijās 
27. Par grozījumiem Jauniešu mājas budžetā 
28. Par grozījumu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 
29. Par atbalstu grāmatas izdošanai 
30. Par papildus finansējuma piešķiršanu TIC 
31. Par grozījumu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 

projekta realizācijai 
32. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai un mēbeļu 

iegādei 
33. Par zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos 
34. Par Saulkrastu suvenīru klāsta papildināšanu 
35. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2015.gada 25.marta iekšējos noteikumos “Telpu 

nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs”” 
apstiprināšanu 

36. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 
37. Par sadarbības līguma noslēgšanu 



3 
 

38. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §38 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

39. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §39 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

40. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §40 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

41. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §41 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

42. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §42 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

43. Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §43 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

44. Par zemes nomu Smilšu ielā 7, Saulkrastos, no /vārds, uzvārds/ 
45. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

46. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
47. Par nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
54. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
55. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
56. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 38, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
57. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
58. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pirmā iela 15, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

§1 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums  

par 26.04.2017. domes sēdes un 03.05.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
A.Arnis informē, ka 26.04.2017. domes sēdes lēmumi ir izpildīti, saistošie noteikumi tiks 
publicēti jūnija domes ziņās. 
Deputātiem nav jautājumu izpilddirektoram. 

 
§2 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
Ziņo N.Līcis. Iesniegums izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā. Domei 
jāapstiprina darba uzdevums un jāpieņem lēmums par zemes ierīcības projekta izsākšanu. 
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 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 08.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017, 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”,  
 
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 “Zaļāmuiža”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330032878. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma 1.pielikums). 
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. 
 
Lēmuma 1.pielikums protokola 1.pielikumā. 
 

§3 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo N.Līcis. Jāuzsāk zemes ierīcības projekta izstrāde, jāapstiprina darba uzdevums. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, 12.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017, 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”,  
 
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 “Melni”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330010712. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma 1.pielikums). 
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. 
 
Lēmuma 1.pielikums protokola 2.pielikumā. 
 

§4 
Par zemes vienību apvienošanu, 

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

  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Rīga, 11.04.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.05/2017, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 
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Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, 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 apvienot īpašumus “Saulīte 86”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads ar kadastra apz. 80330020221 un “Saulīte 87”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apz. 80330020230, izveidojot vienu īpašumu 0,2440 ha 
platībā, zemes gabala platība precizēsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm piešķirt 
adresi “Saulīte 86”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes 
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība 
precizēsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Likvidēt adresi “Saulīte 87”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 

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

§5 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo N.Līcis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila norāda, ka nepieciešams svītrot lēmuma projekta 
2.punktu “Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai”, jo lēmums nav jānosūta Valsts 
zemes dienestam. 
Deputāti vienojas svītrot lēmuma projekta 2.punktu. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, 25.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. 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. Mainīt zemes īpašumam 298F, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra 
Nr.80130030347) lietošanas mērķi - no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods – 0600, platība 0.2274 ha. 

 
§6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 26.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. 
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Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 5/2017, pamatojoties uz 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 
23.3. 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. Noteikt zemes vienībai Tallinas iela 22A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 80330010340, dalīto lietošanas mērķi- 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība 0.12 ha un zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.084 ha. 

 
§7 

Par būvniecības pabeigšanas termiņa pagarināšanu 
Ziņo N.Līcis. Saņemts iesniegums no SIA “DMLV” ar lūgumu pagarināt 2014.gada 3.jūlijā 
noslēgtā zemes nomas līgumā noteikto termiņu uz 5 gadiem ēku būvju būvniecībai un ēku 
nodošanai ekspluatācijā.  
E.Grāvītis precizē, ka faktiski termiņu pagarina uz 2 gadiem- līgumā, kas tika noslēgts 
2014.gadā, tika noteikts 3 gadu termiņš, šobrīd līgumā tiek noteikts 5 gadu termiņš. 
B.Veide jautā, kādā stadijā ir būvniecība. 
N.Līcis informē, ka ir gatavs tehniskais projekts. Iesniedzējs informējis, ka šobrīd notiek 
sarunas ar sadarbības partneriem, investoriem. Termiņa pagarinājums nepieciešams, jo ir ļoti 
iespējams, ka projektu būs iespējams realizēt. 
A.Silavnieks ierosina lēmuma 1.punktu papildināt ar atsauci uz pamatlīguma attiecīgo punktu, 
kurš tiek grozīts ar šo lēmumu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka lēmuma projektā ir vienošanās projekts, kurā ir ietverta atsauce uz 
pamatlīguma punktu. Informē deputātus, ka Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā 
iesniedzējs lūdza izskatīt iespēju samazināt zemes nomas maksu. Juridiskā nodaļa gatavo 
vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai par iespēju 
piemērot zemes nomas maksas atlaidi un lūgumu skaidrot nomas maksas atvieglojuma 
tiesiskumu, jo nomas tiesības iegūtas izsoles rezultātā, nomas maksa ir nosolīta.  
 

Izskatot SIA „DMLV”, reģistrācijas Nr.40103417352, adrese: „Zvejnieki 1”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, valdes locekļa Māra Vītola 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 17.05.2017. sēdē, protokols Nr.05/2017, pamatojoties uz 2014.gada 
3.jūlijā noslēgtā Zemes nomas līguma 2.3 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. Pagarināt 2014.gada 3.jūlijā noslēgtā Zemes nomas līgumā noteikto termiņu uz 5 
(pieciem) gadiem ēku/būvju būvniecībai un ēku nodošanai ekspluatācijā (vienošanās 
1.pielikumā).  

2. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
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Lēmuma 1.pielikums protokola 3.pielikumā. 
 
 

§8 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis. Iesniedzējs vēlās nomāt pludmales teritoriju 50 m2 platībā pludmales krēslu 
iznomāšanai. Jautā, cik būtiski ir precīzi ierakstīt nomas līgumā iznomāšanas mērķi. Ja līguma 
darbības laikā nomnieks gribētu pludmalē rādīt kino, vai tas nebūs pretrunā ar teritorijas 
iznomāšanas mērķi, ja līguma ietvaros sniedz arī citu pakalpojumu. 
E.Grāvītis- pašvaldība iznomā teritoriju saimnieciskai darbībai. Ja nomnieks kā blakus 
pasākumu zviļņu nomai rāda filmu, tad viss kārtībā. Ja kino rādīšana būs maksas pasākums, 
tad savādāk.  
N.Līcis- mērķis ir pludmales zviļņu iznomāšana. Ja nomnieks papildus piedāvātu piepūšamo 
atrakciju nomu vai tas nenonāk pretrunā ar iznomāšanas mērķi. Ierosina līgumā iznomāšanas 
mērķi noteikt- “pakalpojumu sniegšana pludmales apmeklētājiem”. 
A.Arnis norāda- ja tas ir sporta pasākums, kas notiek peldvietā, teritorijai jābūt atdalītai, to 
nosaka zilā karoga pludmales prasības.   
N.Līcis ierosina iznomāšanas un lietošanas mērķi noteikt “pludmales apmeklētāju 
apkalpošana, zviļņu iznomāšana”. 
E.Grāvītis ierosina iznomāšanas mērķi noteikt “zviļņu un citu pludmales piederumu noma”. 
Norāda, ka redakcionāli lēmuma projekta 1.punktā jāprecizē atrašanās vieta “50 m2 platībā 
Raiņa ielas pludmalē”- norāda, ka pašvaldības teritorijā nav Raiņa ielas pludmale. Ierosina 
precizēt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā “50 m2 platībā pludmalē pretī Raiņa ielai”. 
N.Līcis norāda, ka pielikumā ir teritorijas shēma, lēmumā norādīt- atbilstoši pielikumam. 
H.Bila informē, ka lēmuma projekts un nākamie divi lēmumu projekti ir sagatavoti atbilstoši 
komitejā nolemtajam, taču 1.jūnijā lēmumi vēl nebūs spēkā. 
E.Grāvītis ierosina noteikt termiņu no 5.jūnija. 
N.Līcis- precizē adresi lēmuma projektā- peldvietā centrs, atbilstoši izkopējumam no kadastra 
kartes, līguma 1.pielikumā. 
E.Grāvītis- ierosina redakciju “50 m2 platībā pludmalē pretī Raiņa ielai”. 
B.Veide norāda, ka peldvietai ir nosaukums. 
E.Grāvītis precizē atrašanās vietu- “50 m2 platībā peldvietā “Centrs””, precīzs novietojums 
norādīts līgumā. 
Deputāti vienojas izdarīt šādus grozījumus lēmuma projekta 1. atrašanās vietu noteikt “50 m2 
platībā peldvietā “Centrs””, mērķis- “pludmales zviļņu un citu pludmales piederumu 
iznomāšanai”, līguma laika periods “no 5.jūnija”. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, Saulkrastos, 20.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
17.05.2017. sēdē, protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, 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 ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 
2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, daļas 50 m2 platībā 
peldvietā “Centrs”, pludmales zviļņu un citu pludmales piederumu iznomāšanai 
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(zemes nomas līgums pielikumā).  
2. Noteikt nomas maksu 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 euro (trīs 

euro 15 centi) 21% PVN, kopā mēnesī 18,15 euro (astoņpadsmit euro 15 centi). 
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 
Lēmuma pielikums protokola 4.pielikumā. 
 

§9 
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot biedrības „Raiņa iela 3” pilnvarotās personas Didža Spulles, dzīvojoša 
/adrese/, Saulkrastu novadā, 2017.gada 21.aprīļa iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 17.maija sēdē, protokols 
Nr.5/2017, kurā izteikts lūgums ar nodibināto biedrību „Raiņa iela 3”, kas apsaimnieko 
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 3, Saulkrastos, noslēgt pārjaunojuma līgumu par 2015.gada 
15.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar Saulkrastu novada pašvaldību, pamatojoties uz 
Civillikuma 1867.pantu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, 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 ar dzīvojamās mājas Raiņa iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, dzīvokļu 
īpašnieku kopību, un biedrību „Raiņa iela 3”, reģ. Nr.40008250088, pārjaunojuma 
līgumu par 2015.gada 15.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar Saulkrastu novada 
pašvaldību par zemes vienību ar kadastra Nr.8013 002 0475, kas atrodas Raiņa iela 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kopējo platību 600 m2, zemes vienība izmantojama 
uz tās esošo Nomniekam – Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo ēku un būvju 
uzturēšanai, tā, ka iznomātāja – dzīvojamās mājas Raiņa iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, dzīvokļu īpašnieku kopības vietā iestājas saistību pārņēmējs, cita persona – 
biedrība „Raiņa iela 3”. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja norādītajā termiņā līgums nav noslēgts, lēmums zaudē spēku. 
 

Lēmuma pielikums protokola 5.pielikumā. 
 

§10 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA „LatQuality” 
Ziņo N.Līcis. Saņemts SIA “LatQuality” iesniegums par zemes īpašuma Ainažu ielā 13C, uz 
kura šobrīd atrodas kafejnīca “Saules dārzs”, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. 
Iesniegumā norādītais pagarinājuma termiņš bija 10 gadi. Iesniegumu izskatīja 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja un nolēma pagarināt nomas līgumu uz 5 
gadiem ar dažādiem papildus nosacījumiem nākotnē.  
E.Grāvītis precizē vai līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim. 
N.Līcis apstiprina, ka līgums spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim. Nomnieks plāno veikt 
ieguldījumus, ko dara arī šobrīd (elektrības pieslēgums, komunikācijas, konstrukcijas). 
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 Izskatot SIA „LatQuality”, reģ. Nr.40103667158, adrese: Zvejnieku iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., valdes locekļa Imanta Kalviša 25.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.05.2017. sēdē, 
protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz 2014.gada 1.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma 6. 
punktu,  
Balsojot par sagatavoto lēmuma projektu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 5 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, B.Veide) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 8 (E.Grāvītis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
 
NOLEMJ: 
lēmuma projekts noraidīts. 
 

§11 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA „ARTHA projekti” 
Ziņo N.Līcis. Lēmuma projekts par katamarānu un pludmales sauļošanās krēslu iznomāšanu 
pludmalē Vidrižu ielas galā. Lēmuma projektā jāprecizē atrašanās vieta, jo nav Vidrižu ielas 
pludmales. 
L.Vaidere ierosina “Vidrižu ielas galā, saskaņā ar pielikumu”.  
E.Grāvītis ierosina atrašanās vietu noteikt “100 m platībā pludmalē pretī Vidrižu ielai”. 
Precizē lēmuma projekta 1.punktā noteikto atrašanās vietu “100 m2 platībā pludmalē pretī 
Vidrižu ielai” un līguma termiņu- no 5.jūnija līdz 15.septembrim. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatot SIA „ARTHA projekti”, reģ. Nr. 40103909701, adrese: Miera iela 5, 
Saulkrasti, valdes locekles Artas Skudrēnas 15.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.05.2017. sēdē, protokols 
Nr.5/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, 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 ar SIA „ARTHA projekti”, reģ. Nr. 40103909701, zemes nomas līgumu uz 
laika periodu no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 15.septembrim par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, 
daļas 100 m2 platībā pludmalē pretī Vidrižu ielai, katamarānu un pludmales sauļošanas 
krēslu iznomāšanai (zemes nomas līgums pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) un 6,30 euro (seši euro 30 
centi) 21% PVN, kopā mēnesī 36,30 euro (trīsdesmit seši euro 30 centi). 

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

 
Lēmuma pielikums protokola 6.pielikumā. 
 

§12 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DDEntertainment” 

Ziņo N.Līcis. Informē par lietošanas mērķi- pludmales sauļošanas krēslu iznomāšanai. 
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Plkst. 13:20 ierodas deputāts J.Grabčiks  
 
N.Līcis. Atrašanās vieta- pludmalē “Centrs” blakus Jūras parkam.  
E.Grāvītis- lēmuma projektā jāprecizē termiņa sākums- 5.jūnijs. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 
 Izskatot SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, adrese Andrejostas iela 1A – 
9, Rīga, LV – 1045, valdes priekšsēdētājas Jolantas Jēkabsones 17.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
17.05.2017. sēdē, protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 ar SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, zemes nomas līgumu uz 
laika periodu no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 15.septembrim par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, 
daļas 160 m2 platībā peldvietā “Centrs” blakus Jūras parkam, pludmales sauļošanas 
krēslu iznomāšanai (zemes nomas līgums pielikumā).  

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

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

 
Lēmuma pielikums protokola 7.pielikumā. 

 
§13 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo N.Līcis. Līgums uz 5 gadiem, bez apbūves tiesībām, lietošanas mērķis- teritorijas 
labiekārtošana, platība 767 m2. 
E.Grāvītis lūdz precizēt zemes gabalu pievienotajā shēmā. 
N.Līcis precizē zemes gabala atrašanās vietu.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 10.04.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts 12.04.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.4/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem bez apbūves tiesībām, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes vienības 
Stirnu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0195, 767 m2 
platībā, nomu, zemes vienības iznomāšanas un lietošanas mērķis – teritorijas 
labiekārtošana (zemes nomas līgums lēmuma pielikumā).  
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2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 
zemesgabala zemes kadastrālās vērtības gadā un pievienotās vērtības nodokli 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

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

   
Lēmuma pielikums protokola 8.pielikumā. 
 

§14 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Saistošie noteikumi saskaņoti ar ZAAO. Komitejā skatīja par šķirotajiem 
atkritumiem. 
E.Grāvītis paskaidro, ka pašvaldība ļauj ZAAO piegādāt individuālos konteinerus atkritumu 
šķirošanai. Individuālajām dzīvojamām mājām, noslēdzot šādu līgumu, ir iespēja samazināt 
izvešanas skaitu nešķirotajiem atkritumiem no vienas reizes mēnesī uz vienu reizi divos 
mēnešos. 
Debates par atkritumu izvešanas biežumu. Debatēs piedalās E.Grāvītis, B.Veide, 
G.Lāčauniece, J.Grabčiks. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas 
17.05.2017. atzinumu (protokols Nr.5/2017 §11) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 “Grozījumi 2011.gada 
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā””. 

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. 
 
Lēmuma pielikums protokola 9.pielikumā. 
 

§15 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Iepazīstina deputātus ar saistošo noteikumu grozījumiem, kas saistīti ar 
apstādījumiem un par vidi degradējošām ēkām. 
Debates par vidi degradējošām ēkām. Debatēs piedalās A.Deniškāne, J.Grabčiks, E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, 
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vides un attīstības komitejas 17.05.2017. atzinumu (protokols Nr.5/2017,§15) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””. 

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. 
 
Lēmuma pielikums protokola 10.pielikumā. 
 

§16 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 

 grozījumu apstiprināšanu  
Ziņo N.Līcis. Iepazīstina ar   teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procedūru. Veikti 
nebūtiski labojumi par mežistrādi- atbilstoši noteikumiem, mežistrādi var ierobežot tikai 
pilsētas un ciemu teritorijās, tāpēc teritorijas plānojumā noteikts, ka pilsētā un ciemu 
teritorijās atļauta tikai izlases cirte. 
E.Grāvītis- sabiedriskajā apspriešanā bija jautājums par galveno cirti, bez kailcirtes. 
N.Līcis paskaidro, ka tas izlases cirtē ir atļauta joslu cirte attiecīgās platuma joslās. Vienā 
gadā var cirst vienu joslu, nākamajā gadā- nākamo joslu. Informē, ka pēc apstiprināšanas 2 
mēnešu laikā būs iespēja apstrīdēt plānojuma grozījumus. Tikai pēc tam stāsies spēkā. 
Norāda, ka lēmuma projekta 1.punkts jāprecizē no “Apstiprināt izstrādātos Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumus “Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un grafisko daļu” uz “Apstiprināt izstrādātos Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumus”. 
 
Plkst. 13:30 deputāts A.Dulpiņš iziet no sēdes zāles  
 
E.Grāvītis nolasa precizēto lēmuma projekta 1.punktu. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saulkrastu novada dome 2015.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012. – 2024. grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6.§79).   

Saulkrastu novada domē iesniegta SIA “METRUM” izstrādātā Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumu redakcija un 2017.gada 20.aprīļa 
sanāksmes par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas 
laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem protokols. Teritorijas plānojuma 
redakcija un sapulces protokols izvērtēts 2017.gada 17.maija Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 
25.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628  “Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  88.1.apakšpunktu un 91.punktu, 
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2017.gada 17. maija atzinumu (protokols Nr.5)  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādātos Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
grozījumus. 

2. Teritorijas plānojuma grozījumus izdot kā saistošos noteikumus Nr.SN 11/2017 “Par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu apstiprināšanu” (pielikums). 

3. Paziņojumu par saistošo noteikumu Nr.SN 11/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu” pieņemšanu divu nedēļu laikā publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” un Saulkrastu 
pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv. 

4. Lēmumu par saistošo noteikumu Nr. SN 11/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu” un tam pievienotos dokumentus ievietot pašvaldības mājaslapā 
internetā. 

5. Lēmumu par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu 
apstiprināšanu piecu darba dienu laikā, pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un pievienotos dokumentus divu 
nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
§17 

Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
Ziņo L.Vaidere. 
 
 Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas Ingūnas Feldmanes 
21.04.2017. iesniegumu „Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva maiņu”, kas 
izskatīts 17.05.2017. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.5§1, un pamatojoties uz 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Ingūnu Rodzeviču /personas kods/ no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 
locekļa amata ar 2017.gada 1.jūniju. 

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

§18 
Par līguma noslēgšanu ar SIA „AL818” 

par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  
pakalpojuma nodrošināšanu 

  Ziņo G.Zonbergs. 
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Saulkrastu novada domē saņemts privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
„REZIDENCE LAUMIŅA” dibinātājas SIA „AL818” (reģistrācijas Nr. 40203044160), 
valdes priekšsēdētājas Aijas Liepiņas iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu par pirmsskolas vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanu 
bērniem, kuri ir deklarējušies Saulkrastu novada pašvaldībā.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.SN24 
„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” (turpmāk – pašvaldības saistošie noteikumi) 
4.1.apakšpunkts nosaka, ka iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītības pakalpojuma sniegšanā var privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir reģistrētas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Saskaņā ar 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.778 „Valsts 
izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” 3.punktu, privātā 
pirmsskolas izglītības iestāde „REZIDENCE LAUMIŅA” 2017.gada 26.janvārī ir reģistrēta 
Izglītības kvalitātes dienestā ar reģistrācijas numuru 3701802764, 2013.gada 6.decembrī ir 
reģistrēta Izglītības kvalitātes dienesta Vispārējās izglītības programmas reģistrā ar Nr. V-
8969. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada 
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu, pašvaldības 
saistošiem noteikumiem, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2017.gada 17.maija (sēdes protokols Nr.5) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar SIA „AL818”, reģistrācijas numurs 40203044160, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu (pielikumā). 

2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA 
„AL818” apstiprināto plānoto izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja 
apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 
(pielikumā). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja SIA „AL818” norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, 
lēmums zaudē spēku. 

 
Lēmuma pielikums protokola 11.pielikumā. 
 

§19 
Par atteikumu slēgt līgumu ar biedrību „Inovāciju atbalsta centrs” 

Ziņo G.Zonbergs. 
E.Grāvītis- atteikuma pamats- biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” nav akreditēta pirmsskolas 
izglītības iestāde, bet uzraudzības pakalpojuma sniedzējs. Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem, līgumu par uzraudzības pakalpojuma sniegšanu dome slēdz tikai ar Saulkrastu 
novadā reģistrētajiem uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, šī biedrība ir reģistrēta Rīgā. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja biedrības 
„Inovāciju atbalsta centrs” (turpmāk-Iestāde), reģistrācijas numurs 40008232364, juridiskā 



15 
 

adrese Maskavas iela 260 k-5-33, Rīga, LV-1063, 2017.gada 19.aprīļa iesniegums ar lūgumu 
noslēgt līgumu ar Iestādi par pašvaldības līdzfinansētu pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniegšanu. 

Iestāde reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā ar Nr.333302464, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas adreses: 
Maskavas iela 260 k-5-33, Rīga un Maskavas iela 315-68, Rīga.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.SN24 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – saistošie noteikumi) 4.2.punkts nosaka, ka 
pašvaldības kompensēta pirmsskolas vecuma uzraudzības pakalpojumu sniedzējam 
uzraudzības pakalpojums ir jāsniedz Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Pamatojoties uz saistošo noteikumu 4.2.punktu un 22.4.apakšpunktu, kurš nosaka, ka 
Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas noraidīšanu, ja 
Iestādes uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbības vieta, kas norādīta Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir ārpus Saulkrastu novada 
administratīvās teritorijas un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 17.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt biedrībai „Inovāciju atbalsta centrs”, reģistrācijas numurs 40008232364, 
juridiskā adrese Maskavas iela 260 k-5-33, Rīga, LV-1063 slēgt līgumu par 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu un pašvaldības 
kompensācijas izmaksu. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  

  
§20 

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

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 8.maija 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 17.maija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2017§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 10.maiju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “AL818” privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
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“REZIDENCE LAUMIŅA”, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 40203044160, 
pakalpojumu. 

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

 
Lēmuma pielikums protokola 12.pielikumā. 
 

§21 
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs” 2016.gada atskaites apstiprināšanu 
Ziņo G.Zonbergs. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktores Judītes Krūmiņas 13.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols 
Nr.5/2017§5), 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, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2016.gada atskaiti (pielikumā). 

 
§22 

Par grozījumiem Lietvedības un personāla nodaļas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas S.Saksones 13.05.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē 
(protokols Nr.5/2017§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Lietvedības un personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes 

reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu 
saistītie pakalpojumi) par 400,00 EUR. 

1.2. palielināt Lietvedības un personāla nodaļas (Struktūrvienība 018) budžeta 
izdevumu plānu:  

1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 400,00 EUR, lai 
apmaksātu darbinieku aizvietošanu ilgstošas prombūtnes laikā. 

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. 
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§23 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu koklētāju ansamblim  

Ziņo E.Grāvītis. 
Dod vārdu deju kolektīva vadītājam J.Trezunam. J.Trezuns precizē, ka finansējums 
nepieciešams dalības maksas apmaksai muzikālā pavadījuma dalībniekiem. Finansēti tiek 3 
profesionāli mūziķi- kapela, kuri pavada dejotājus ielu koncertos.  
J.Grabčiks- festivāla pamatnosacījums, ka kolektīvam jānodrošina akustiskais pavadījums. 
 
Plkst. 13:35 sēdes zālē atgriežas deputāts A.Dulpiņš. 
 
A.Silavnieks informē, ka deju kolektīva braucienam dome piešķīra finanses. No aprēķinātās 
naudas transporta izdevumiem vairāk kā 500 eiro palika pāri, jo izdevās iegādāties lētākas 
biļetes. 
J.Grabčiks norāda, ka visi pakalpojumi vēl nav nopirkti, nav zināms, cik veidosies 
ietaupījums. 
E.Grāvītis uzdod jautājumu Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei vai skolai ir 
zināma pasākuma izmaksu koptāme? 
V.Kalnakārkle apstiprina, ka tāme ir, bet skolā.  
E.Grāvītis ierosina izteikt lēmuma projekta nosaukumu šādā redakcijā “Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu muzikālā pavadījuma nodrošināšanai.” 
Deputātiem iebildumu nav. 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas vecāku padomes locekles D.Grabčikas 08.05.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē 
(protokols Nr.5/2017§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 500,00 euro, lai 
atmaksātu dalību festivālā “Eiropiāde”. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 500,00 euro (Struktūrvienība 
02) ekonomiskās klasifikācijas kods 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi).  

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. punktā minētos grozījumus. 

 
§24 

Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 28.04.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols 
Nr.5/2017§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem” 

(EKK 18.6261, Fin 134) par 854,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju "Vardarbībā cietušās personām 
pakalpojumi" (Struktūrvienība 081, projekts 815) budžeta izdevumu plānu:  

2.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi) par 854,00 euro, lai apmaksātu konsultācijas sniegšanu. 

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. 

 
§25 

Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores 10.05.2017. 
I.Lazdauskas  iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.05.2017. sēdē (protokols Nr.5/2017§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 
1 500,00 euro. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "Jauniem sasniegumiem - jauni 

pūšam instrumenti Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai"” 
(Struktūrvienība 101, projekts 5217) budžeta izdevumu plānu:  

2.1.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 500,00 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 grozījumiem Saulkrastu novada domes budžeta pozīcijās 
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot nekustamā īpašuma speciālistes S.Veismanes 15.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols 
Nr.5/2017§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīciju “Meliorācijas sistēmu būvniecība” 

(Struktūrvienība 019, M3134) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu 

izveidošana) par 9 250,00 EUR. 
1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Ielu apgaismošana - Elektroenerģija, Ielu 

apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” (Struktūrvienība 019, 
M3131) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 9 250,00 EUR, lai apmaksātu ielu, 
laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču (luksoforu) 
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus. 

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 Jauniešu mājas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot Jauniešu mājas vadītājas p.i. I.Feldmanes 15.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols 
Nr.5/2017§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 Jauniešu māja (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 231201 (Inventārs) par 390,00 
EUR. 

1.2. palielināt Jauniešu māja (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) par 90,00 EUR, lai 

apmaksātu darbinieku došanos ārvalstu komandējumā; 
1.2.2.  EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 300,00 EUR. 

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. 

 
§28 

Par grozījumu pašvaldības aģentūras  
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
J.Krūmiņa norāda, ka tērpiem piešķirtā kopējā summa bija 5208 euro, nevis 13020 euro. 
Katrai skolai 2604 euro. 
G.Vīgants precizē lēmuma projekta summas- 1.1.1.punktā – 5208 euro; 1.2.1.punktā – 2604 
euro; 1.3.1.punktā- 2604 euro; 2.1.1.punktā- 5208 euro. 
E.Grāvītis precizē lēmuma projektu. 
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 Izskatot aģentūras direktores J.Krūmiņas 08.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols Nr.5/2017§8), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 izdevumu pozīcijas “Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs”” (Struktūrvienība 14) plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 7230 (Pašvaldības uzturēšanas 
izdevumu transferti padotības iestādēm) par 5208,00 EUR. 

1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 2604,00 EUR, lai iegādātos tautu tērpus. 

1.3.palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03) budžeta izdevumu plānu:  
1.3.1. EKK 231201 (Inventārs) par 2604,00 EUR, lai iegādātos tautu tērpus. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta 
2017.gada izdevumos: 

2.1.samazināt PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (Struktūrvienība 03) budžeta 
izdevumu plānu:  

2.1.1. EKK 231201 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 
5208,00 EUR, lai varētu nodrošināt skolēnu apmācību; 

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. punktā un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
§29 

Par atbalstu grāmatas izdošanai  
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot biedrības “Cimdu ceļš”, reģistrācijas numurs 40008113593, valdes locekles 
Elīnas Apsītes 24.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols Nr.5/2017§21), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 300,00 euro, lai 
atmaksātu Tautas daiļamata meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas 
grāmatas izdošanu. 

2. Palielināt Saulkrastu novada domes Administrācijas budžeta plānu par 300,00 euro 
(Struktūrvienība 0111, Mērķis 113, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem),  

3. Noslēgt līgumu ar biedrību “Cimdu ceļš” (reģistrācijas numurs 40008113593) par 
piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

4. Piešķirto līdzekļu pārskaitījumu veikt pēc 2.punktā minētā līguma noslēgšanas.  
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 
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Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

6. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja biedrība “Cimdu ceļš” viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā 
stāšanās nenoslēdz līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§30 

Par papildus finansējuma piešķiršanu TIC  
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 26.04.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē 
(protokols Nr.5/2017§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 970,00 euro, lai 
atmaksātu bojātā tūrisma informācijas stenda atjaunošanas darbus. 

2. Palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžeta plānu par 970,00 euro 
(Struktūrvienība 13, ekonomiskās klasifikācijas kods 5232 (Saimniecības 
pamatlīdzekļi).  

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. punktā minētos grozījumus. 

 
§31 

Par grozījumu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
budžetā projekta realizācijai 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

 Izskatot aģentūras direktores J.Krūmiņas 08.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols Nr.5/2017§9), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
2017.gada budžetā: 

1.1.Palielināt PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta ieņēmumu plānu:  
1.1.1. EKK 18.620 (Pašvaldības budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas) 

par 1 690,00 EUR, lai realizētu  projektu “Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu 
novada attīstības procesos”. 

1.2.Palielināt PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskam personām uz tiesiskas attiecības regulējošu 

dokumenta pamata) par 653,00 EUR; 
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1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 154,00 EUR: 
1.2.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 404,00 EUR; 
1.2.4. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 

funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 126,00 EUR; 
1.2.5. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 50,00 

EUR; 
1.2.6. EKK 231101 (Biroja preces) par 80,00 EUR;  
1.2.7. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai) par 223,00 EUR. 
 

§32 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves  

uzstādīšanai un mēbeļu iegādei  
Ziņo E.Grāvītis. Informē par Finanšu komitejas sēdē prezentēto prezentāciju. Prezentācija 
ietvēra arī sadaļu attiecībā uz Saulkrastu vidusskolu, kas tiks izskatīta jūnija komitejas sēdē. 
Kopējās izmaksas sastāda 592493 euro, ieskaitot aprīkojumu. 
L.Vaidere jautā vai tika izvērtēta būvniecības vieta- būvēt moduļus pie PII “Rūķītis”, nevis 
pie Zvejniekciema vidusskolas. 
E.Grāvītis skaidro, ka izbūvējot moduļus pie Zvejniekciema vidusskolas, radīsies papildus 
izdevumi Zvejniekciema vidusskolai, jo vidusskolas darbs būs jāpārkārto.  
B.Veide atbalstītu būvniecību Zvejniekciemā. 
L.Vaidere norāda, ka daudz bērni tiek vesti no Zvejniekciema, Saulkrastu bērnudārza 
teritorija nav liela. 
A.Deniškāne jautā bērnudārza vadītājas viedokli. 
PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga atbild, ka šobrīd bērnudārzā ir speciālisti- logopēdi, 
speciālie pedagogi, psihologs, atbalsta personāls, ir nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā, 
iegādāti trauki ēdiena pārnēsāšanai. Vecāki- gan Zvejniekciemā, gan Saulkrastos dzīvojošie, 
nav izteikuši jautājumu par bērnudārzu Zvejniekciemā. Daudz  ģimenēs ir 2-3 bērni, vecāki ir 
ieinteresēti bērnus atstāt vienā bērnudārzā.  
Debates par grupu komplektēšanu. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, A.Aparjode. 
N.Līcis norāda, ka diskusijās ir bijis jautājums par bērnudārzu tuvāk mājām. Skaidrs, ka 
bērnudārzs jāveido, varbūt pie Zvejniekciema skolas var izmantot esošās telpas. Saulkrastu 
bērnudārzā ir maza sporta zāle, var rasties nepieciešamība izbūvēt papildus telpas 
A.Dulpiņš norāda, ka esošajās telpās neredz risinājumu izveidot Zvejniekciema skolā 
bērnudārza grupu. 
Debates par moduļu novietnes vietu. Debatēs piedalās A.Dulpiņš, L.Vaidere, A.Silavnieks tas 
ir nākotnes jautājums. 
E.Grāvītis norāda, ka Zvejniekciemā moduļus izvietot var, jārēķinās, ka grupas būs miksētas. 
Esošajā bērnudārzā grupas veido atbilstoši vecuma grupai. Esošajā iestādē ir nodrošināti 
speciālisti, slēgta teritorija, drošība, ēdināšana. Ja veido atsevišķu mazu bērnudārzu, jārēķinās 
ar pieaugušām izmaksām, lai nodrošinātu šo mazo izglītības iestādi. Jāsagaida kas valstī 
notiks ar izglītības reformu, kas notiks ar 6 gadīgiem un 1.klases izglītību. Pašvaldība šobrīd 
nepilda normatīvo aktu prasības, nenodrošinot bērniem no 1,5 gadu vecuma  vietu bērnudārzā. 
N.Līcis izsaka priekšlikumu ņemt lielāku aizņēmuma summu, sakārtot bērnudārza teritoriju, 
lemt par vismaz miljona eiro kredītu. Teritorijas labiekārtošanas projekts ir noslēguma stadijā, 
būs nepieciešama liela summa. Iespējams, ka jālemj arī par zāles būvniecību.  
B.Veide jautā par projektu. 
N.Līcis atbild, ka plānots veikt iepirkumu par projektēšanu un būvniecību. Noteikti jāsakārto 
teritorija, šobrīd PII “Rūķītis” teritorija ir avārijas stāvoklī. 
E.Grāvītis norāda, ka realizējot šo projektu, ap jauno gadu būvniecības darbi būtu pabeigti. 
Kad teritorijas labiekārtošanas projekts būs pabeigts, tad var lemt atsevišķi, jo tās ir divas 
atdalāmas lietas. 
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N.Līcis jautā kad būs gatavs labiekārtojuma projekts. 
S.Tīberga atbild, ka labiekārtošanas projekts šobrīd ir apstādināts, līdz brīdim, kad tiks 
pieņemts lēmums par tālāko risinājumu. Projekts ir gatavs par 90%. Kad tiks pieņemts 
lēmums par papildus ēkām, būs korekcijas. 
N.Līcis jautā vai vadītājai ir iebildumi, ja paralēli tiek risināts jautājums par teritorijas 
labiekārtošanu. 
S.Tīberga atbild, ka izvērtējot vasaras noslogojumu, bērnudārzam bērnu apmācība 
jānodrošina visu gadu, jo vasarā ir atvērtas 5 grupas. Teritorija ir nepieciešama bērniem, nevar 
vienlaicīgi slēgt visu teritoriju. Uzskata, ka visaktuālākais ir nodrošināt bērnus ar vietu, rindā 
šobrīd ir 183 bērni, no kuriem 1,5 gadu vecumu uz 1.septembri būs sasnieguši 140 bērni, bet 
bērnudārzā varēs uzņemt tikai 44 bērnus. Pēc tam jāsakārto teritorija. 
E.Grāvītis uzskata, ka grupu paplašināšana un teritorijas labiekārtošanas projekta realizācija 
var tikt virzīta paralēli. Saliekot kopā moduļu būvniecību ar teritorijas labiekārtošanu viens 
projekts bremzēs otru. 
N.Līcis norāda, ka ir pieņemti lēmumi par kredītu ņemšanu estrādei, būs nepieciešams 
finansējums skolai, ceļiem, kultūras namam. Bērnudārzs ir prioritāte, tāpēc kredīts teritorijai 
un moduļiem jāņem pietiekoši liels.  
E.Grāvītis jautā kāds ir ierosinājums saistībā uz šo lēmuma projektu.  
N.Līcis ierosina lemt par projektēšanas uzsākšanu, risināt paralēli labiekārtojuma projektu, 
ņemt kredītu 1 miljona euro apmērā.  
E.Grāvītis- šobrīd jāpieņem lēmums par to, kur projektēšana notiek, summa būs zināma pēc 
iepirkuma. Kāpēc šodien ņemt 1 miljonu euro kredītu, varbūt būs 1,2 miljoni vai 800000 
euro.  
N.Līcis atbild- lai redzētu, ar kādu summu rēķināties. Vai Valsts kase dos kredītu? 
G.Vīgants atbild, ka Valsts kase dod atbildi pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas. 
N.Līcis- iepirkuma procedūra būs gan par vienu, gan par otru projektu, abus vajadzētu 
realizēt. 
E.Grāvītis- šobrīd dome nesaka “nē” teritorijas labiekārtošanai. Jautājums- kāpēc teritorijas 
labiekārtošana jāsasaista vienā lēmumā ar grupu paplašināšanu?  
L.Vaidere uzskata, ka jautājums ir sasteigts. Pirmo reizi tika prezentēts maija Finanšu 
komitejā, nav veikta izpēte kur moduļus likt. 
E.Grāvītis- ja citu ierosinājumu nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu- ņemt 
aizņēmumu. 
N.Līcis izsaka priekšlikumu lēmuma projektam- izvērtēt, kurā vietā šādus moduļus attīstīt - 
Saulkrastos vai Zvejniekciemā, atlicināt nedēļu vai divas nedēļas laika, tikties ārkārtas domes 
sēdē kopā ar iesaistītajām pusēm un pieņemt lēmumu, kur būvēt piebūvi- Saulkrastos vai 
Zvejniekciemā. 
E.Grāvītis aicina noformulēt precīzi piedāvāto redakciju lēmuma projektam. 
N.Līcis piedāvā lēmuma projektu šādā redakcijā “Izvērtēt piemērotāko vietu moduļu tipa 
bērnudārza izvietošanu Saulkrastos vai Zvejniekciemā”. 
E.Grāvītis jautā deputātiem vai lēmuma projekts ir saprotams. Deputāti apstiprina, ka 
saprotams. 
E.Grāvītis aicina balsot par piedāvāto lēmuma projektu-  “Izvērtēt piemērotāko vietu moduļu 
tipa bērnudārza izvietošanu Saulkrastos vai Zvejniekciemā”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- 5 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, B.Veide), “PRET”- nav; “ATTURAS”-9 (E.Grāvītis, A.Aparjode, S.Ancāne, 
M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
 
Priekšlikums noraidīts. 
 
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
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 Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 26.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols Nr.5/2017§16), 
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”-9 (E.Grāvītis, A.Aparjode, S.Ancāne, 
M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-5 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, B.Veide), 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 20 gadiem 592 493,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. moduļa tipa piebūves uzstādīšanai PII “Rūķītis” teritorijā un mēbeļu 
iegādei, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Uzsākt Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma moduļa tipa piebūves uzstādīšanai PII 
“Rūķītis” teritorijā. 

3.  Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma 
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 

 
§33 

Par zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
2017.gada 20.aprīļa iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2017.gada 17.maja 
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 /vārds, uzvārds/, /personas kods/, līdz 31.08.2017. nomaksāt parādu par zemes 
nomu, 31,72 euro, saskaņā ar nomaksas grafiku:  
 

Datums Parāds  (euro) 
30.06.2017. 10,57 
31.07.2017. 10,57 
31.08.2017. 10,58 
 
Kopā  

 
31,72 

2. Par parāda nomaksas grafiku ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

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

 
Lēmuma pielikums protokola 13.pielikumā. 
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§34 
Par Saulkrastu suvenīru klāsta papildināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 2017.gada 
19.aprīļa iesniegumu ar lūgumu papildināt Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija 
lēmuma „Par suvenīru izgatavošanu un atsavināšanu” (prot.Nr.8/2016§22) pielikumu ar 
jauniem suvenīriem, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2017.gada 17.maija atzinumu (prot. 
Nr.5/2017 §1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Papildināt Saulkrastu novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma „Par suvenīru 
izgatavošanu un atsavināšanu” (prot.Nr.8/2016§22) pielikumu ar jauniem 
suvenīriem (pielikumā). 

 
Lēmuma pielikums protokola 14.pielikumā. 

 
§35 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2015.gada 25.marta iekšējos noteikumos 
“Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”” apstiprināšanu  
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi 2015.gada 25.marta iekšējos 
noteikumos “Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (17.05.2017. protokols Nr.5/2017 
§6) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu b) apakšpunktu, Ministru 
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 3., 4.2. un 4.4.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 iekšējos noteikumus “Grozījumi 2015.gada 25.marta iekšējos noteikumos 
“Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs”” 
(pielikumā). 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmuma pielikums protokola 15.pielikumā. 

 
§36 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis 
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 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 16.05.2017. 
iesniegumu par Saulkrastu novada Juridiskās nodaļas juristes Gunitas Bukšas apstiprināšanu 
Dzīvokļu komisijas sastāvā (izskatīts Finanšu komitejas 17.05.2017. sēdē (protokols Nr. 
5/2017§20). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Saulkrastu 
novada domes Dzīvokļu komisijas nolikuma 5.punktu un 6.2.4.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristi GUNITU BUKŠU 
/personas kods/ par Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas locekli ar 2017.gada 
1.jūniju. 

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

 
§37 

Par sadarbības līguma noslēgšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. 
gada 11. maija iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 17. maija Finanšu komitejas sēdē, par 
nepieciešamību noslēgt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada domi kā projekta 
iesniedzēju, Limbažu pašvaldību un Salacgrīvas novada domi kā projekta partneriem, par 
projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojamu iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā -“Saviļņojošā Vidzeme””  īstenošanu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 95. panta pirmo un otro daļu 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” 20. 
punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 ar Carnikavas novada domi, Limbažu 
pašvaldību un Salacgrīvas novada domi par projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un 
dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā 
Vidzeme”” īstenošanu (pielikumā). 

 
Lēmuma pielikums protokola 16.pielikumā. 
 

§38 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §38 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis. Domes 26.04.2017. lēmumi jāpapildina, lai grāmatvedība, īpašumu 
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pārdošanas gadījumā, varētu norakstīt uz zemesgabaliem esošos kokus (krājumi un ilgtermiņa 
ieguldījumi). 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §38 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.7997 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8187, Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130030781, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 
 

§39 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §39 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §39 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.7998 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8252, Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130033067, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 
 

§40 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §40 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
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12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §40 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.7999 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8253, Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130033068, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 
 

§41 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §41 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §41 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.8000 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8254, Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130033069, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 

§42 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §42 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §42 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.8001 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8255, Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130033070, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 
 

§43 
Par Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmuma Nr.4/2017, §43 „Par zemes īpašuma 

Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” grozījumiem 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
12.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.05.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4/2017, §43 „Par zemes 
īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, papildinot ar 6.punktu šādā redakcijā: 
 
„6. Pārvietot no ilgtermiņa uzskaites grāmatvedības konta „pārējā zeme” kartiņu nr.8002 un 
„mežaudzes” kartiņu nr.8256, Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80130033071, uz grāmatvedības uzskaites kontu „Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 
atsavināšanai””. 
 

§44 
Par zemes nomu Smilšu ielā 7, Saulkrastos, no /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
A.Gavars informē, ka ar īpašnieci ir runāts, zemāk par 6% nepiekrīt iznomāt.  

 
Lai uzturētu Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo ēku (kadastra apzīmējums 8013 

002 0406 001) ar adresi Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 
502 0454 (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000341857), kas atrodas uz 
privātpersonai /vārds, uzvārds/ piederošas zemes īpašuma Smilšu iela 7, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 002 1403 (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000329198), kā arī pamatojoties uz Saulkrastu novada domes  Pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 
11.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 17.05.2017. Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.5/2017, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
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mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmo daļu, 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, par zemes ar 
platību 2650 m2, kadastra numurs 8013 002 1403, nomu, kas atrodas Smilšu ielā 7, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā (pielikumā). 

2. Noteikt zemes 2650 m2 platībā, kadastra numurs 8013 002 1403, nomas maksu 6 % no 
Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Zemes nomas līgums tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem. 
 
Lēmuma pielikums protokola 17.pielikumā. 

 
§45 

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

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
20.04.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.05.2017. sēdē, protokols Nr.05/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. 
noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’ 18.punktu un Saulkrastu 
novada domes 19.12.2014. Saistošo noteikumu Nr.20 (prot.Nr.17§36) ,,Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu’’ 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 300 m2 platībā 
iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai (zemes nomas līgums pielikumā). 

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

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

Lēmuma pielikums protokola 18.pielikumā. 
 

§46 
Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-

2160, 2017.gada 27.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 11.02.2003. 
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noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā 
(Administratīvais akts pielikumā). 
 
Lēmuma pielikums protokola 19.pielikumā. 
 

§47 
Par nepilngadīgā bērna /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Rīgā, 2017.gada 19.aprīlī iesniegumu 
(reģ. 2017.gada 19.aprīlī, reģ.Nr.8.10/0420170432/IN1211), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro 
un trešo daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par nepilngadīgā bērna /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 pielikumā). 

 
Lēmuma pielikums protokola 20.pielikumā. 

 
§48 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 26.12.2016. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. un 7. 

apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds/, 

/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā 
no 06.05.2017. -beztermiņa.  

 
§49 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
24.04.2017. 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” 2.1. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 24.11.2016. - 
09.04.2022.  

 
§50 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
21.04.2017. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 13.04.2017. līdz 
11.04.2027.  

 
§51 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
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pagasts, Saulkrastu novads, 24.04.2017. 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” 2.3. un 7. 

apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā 
no 01.01.2017. līdz beztermiņa.  

 
§52 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
18.04.2017. 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” 2.1. un 7. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 03.03.2017. – 
02.03.2022.  

 
§53 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 19.05.2017. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds/, 
/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā 
no 01.01.2017. – beztermiņa. 

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par 
nekustamo īpašumu /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2016. 

 
§54 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 19.05.2017. 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā 
no 01.01.2017. – 15.11.2026. 

 
§55 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu  

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 19.05.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz 19.05.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu,  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala 
Septītā iela 4 (kadastra apz. 80330031577), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 2017.gada 19.maija izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam 
termiņam (19.05.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 
 

§56 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 38, VEF 
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Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Izsoles rezultātā īpašums atsavināts par 5050 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 
sekretāres Dainas Kučerukas 23.05.2017. iesniegumu par 19.05.2017. organizētās izsoles 
rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Otrā 
iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 29.03.2017. sēdē apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
neapbūvēta zemesgabala Otrā ielā  38 VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8033 003 1428, platība 0,056 ha izsoli, saskaņā ar 
19.05.2017. protokolu (pielikumā). 

 
Lēmuma pielikums protokola 21.pielikumā. 
 

§57 
Par Saulkrastu novada pašvaldības 

2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas 
Grasmanes 25.05.2017. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 
2016.gada publisko pārskatu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 
05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 
16.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu. 
2. Apstiprināto pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 
 

§58 
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

Ziņo E.Grāvītis. Lēmuma projektā nav norīkots pieaugušo izglītības koordinators un projekta 
koordinators.  
A.Līce informē, ka ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūrā strādā pieaugušo izglītības 
koordinators, bija priekšlikums aģentūras darbiniekam uzņemties pieaugušo izglītības 
koordinatora pienākumus, aģentūra atteicās. 



36 
 

N.Līcis norāda, ka mūžizglītības un pieaugušo izglītības funkcija ir deleģēta aģentūrai. Ja 
aģentūra atsakās, jālemj par šīs funkcijas noņemšanu, finansējuma pārskatīšanu. 
A.Līce informē, ka pieaugušo izglītības koordinatoram jāsniedz informācija par kursiem, 
apmācībām, to norises vietu. 
E.Grāvītis jautā vai dome ar lēmumu var uzdot pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” nodrošināt projekta koordināciju. 
A.Līce norāda, ka tā nebūs visa projekta koordinācija, bet tikai pieaugušo izglītības 
koordinators. 
Debates par pieaugušo izglītības koordinatoru un līguma slēgšanu. Debatēs piedalās 
E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, J.Grabčiks, J.Krūmiņa, A.Līce. 
E.Grāvītis ierosina uzdot aģentūrai nodrošināt pieaugušo izglītības koordinatora, svītrot 
lēmuma projekta 3.punktu. 
Deputātiem iebildumu nav. 
 

Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. 
gada 26. maija iesniegumu par sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide” īstenošanu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 95. panta pirmo un otro daļu un 
2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 474 “Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifisko 
atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 14. punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide” īstenošanu (pielikumā). 

2. Uzdot pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktorei 
J.Krūmiņai norīkot pieaugušo izglītības koordinatoru projektā.  

 
Lēmuma pielikums protokola 22.pielikumā. 
 

§59 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pirmā iela 15, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Īpašums atsavināts par 6050 euro. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 
sekretāres Dainas Kučerukas 29.05.2017. iesniegumu par 19.05.2017. organizētās izsoles 
rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals 
Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes 29.03.2017. sēdē apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma 
neapbūvēta zemesgabala Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, izsoles noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
34.panta otro daļu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, 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 rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
neapbūvēta zemesgabala Pirmā ielā 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2649, platība 0,0624 ha izsoli, 
saskaņā ar 19.05.2017. protokolu (pielikumā). 

 
Lēmuma pielikums protokola 23.pielikumā. 
 
Sēdi slēdz 14:21. 
 
 
Sēdes vadītāja   
  E.Grāvītis 
   
Sēdes protokolētājs   
  Sanita Saksone 

 
 
Protokols parakstīts 05.06.2017. 
 
 
 


