
 

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 28.jūnijā  Nr. 10/2017 
 
Sēde sasaukta 2017.gada 28.jūnijā plkst. 15.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Mārtiņš 
Kišuro, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Normunds Līcis, Jurģis Grabčiks, Līga Vaidere, 
Selga Osīte, Bruno Veide, Ivars Veide, Alens Horsts 
 
Nepiedalās deputāti: Oksana Vanaga (atvaļinājumā) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību ar 
šādiem jautājumiem: 

1) Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 17, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2) Par Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā 
3) Par piekrišanu sniegšanu Skultes ostas pārvaldei 
4) Par priekšfinansējuma nodrošināšanu 9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

īstenošanai 
5) Par izmaiņām Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā 
6) Par deputātu ievēlēšanu Finanšu komitejas sastāvā 
7) Par deputātu ievēlēšanu Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā 
8) Par deputātu ievēlēšanu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā 
9) Par deputātu ievēlēšanu Sociālo jautājumu komitejas sastāvā 
10) Par iepirkumu komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 

 
E.Grāvītis lūdz izskatīt jautājumu “Par Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā” 
kā otro darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.05.2017. domes sēdes un 21.06.2017. 

ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
2. Par Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
5. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma 

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

noteikšanu 
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
8. Par adreses likvidēšanu 
9. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

10. Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas 
izveidi pašvaldībā” 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
11. Par līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu 
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

15. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.marta iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 9/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības informācijas sistēmas 
lietošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

16. Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
18. Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
19. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Zivju fonda finansēto projektu 

īstenošanai 
20. Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu novada dome” budžetā 
21. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
22. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
23. Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma procedūras organizēšanai 
24. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu 

vidusskolai 
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
26. Par pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 

“Sernikon” 
27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
28. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
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29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

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

33. Par zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

34. Par zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

35. Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
36. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 17, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
41. Par piekrišanu sniegšanu Skultes ostas pārvaldei 
42. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu 9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

īstenošanai 
43. Par izmaiņām Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā 
44. Par deputātu ievēlēšanu Finanšu komitejas sastāvā 
45. Par deputātu ievēlēšanu Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā 
46. Par deputātu ievēlēšanu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā 
47. Par deputātu ievēlēšanu Sociālo jautājumu komitejas sastāvā 
48. Par iepirkumu komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.05.2017. domes sēdes  
un 21.06.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

Ziņo A.Arnis par 31.05.2017. domes sēdes un 21.06.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. 
31.05.2017. domes sēdes darba kārtības 14.jautājums “Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”” apstiprināšanu” 08.06.2017. nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai (turpmāk – VARAM), atzinums vēl nav saņemts. 
Darba kārtība 15.jautājums “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā” apstiprināšanu” -noteikumi ir nosūtīti VARAM, atzinums nav 
saņemts. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums, 31.05.2017. domes sēdes darba 
kārtības 16.jautājums “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 
grozījumu apstiprināšanu” ir procesā, precizēta teritorijas plānojuma versija ievietota sistēmā 
“TAPIS”, informācija nosūtīta publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
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Darba kārtības 33.jautājums “Par zemes nomas maksas parāda sadalīšanu termiņos”, vienošanās 
nav parakstīta, jo nav sazvanāms iesniedzējs. 
Darba kārtības 58.jautājums “Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru”- līgums ir nosūtīts Valsts izglītības aģentūrai, vēl nav saņemts abpusēji parakstīts 
līgums.  
21.06.2017. ārkārtas sēdes lēmumi ir izpildīti. 
N.Līcis uzdod jautājumu par 31.05.2017.domes lēmuma virzību par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai pašvaldības bērnudārzam un iepirkuma veikšanu. 
A.Arnis atbild, ka iepirkums tiek gatavots, aptuvens iepirkuma sludināšanas termiņš – 
03.07.2017. vai 04.07.2017.  
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā 

Ziņo E.Grāvītis 
S.Saksone informē, ka bija izsludināts konkurss ar pieteikšanas termiņu - 3 nedēļas. Noteiktajā 
termiņā pieteicās 12 pretendenti, uz darba interviju tika uzaicināti četri atbilstošākie pretendenti. 
Novērtējot iepriekšējo pieredzi, iegūto izglītību, redzējumu par to, kā varētu attīstīties novada 
bibliotēka nākotnē, kā piemērotāko kandidātu bibliotēkas vadītāja amatam tika izvirzīta Ilze 
Dzintare. 
Uzstājas Ilze Dzintare. Informē, ka strādā Limbažu galvenajā bibliotēkā 20 gadus, ieguvusi 
maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, ir starptautiska pieredze. Pateicās, kā 
tika izvirzīta šim amatam. I.Dzintare pauž savu redzējumu par Saulkrastu novada bibliotēkas 
attīstību - noteikti turpinās iesāktos darbus, tiks veidota sadarbība ar reģiona galveno bibliotēku - 
Salaspils novada bibliotēku. Tiks veidots ceļš uz Latvijas simtgadi - tiks organizēti pasākumi, 
izstādes, radošas darbnīcas. Aktīva sadarbība tiks veidota ar pašvaldības izglītības iestādēm.  
J.Grabčiks uzdod jautājumu, vai Limbažu novada bibliotēkā tiek izmantota tāda pati informācijas 
sistēma, kā Saulkrastu novada bibliotēkā. I.Dzintare atbild, ka publiskajās bibliotēkās visā 
Latvijā tiek izmantota bibliotēku informācijas sistēma “ALISE”, akadēmiskās bibliotēkās Izraēla 
sistēma “ALEPH” - arī šī sistēma ir pazīstama.  
 

Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas Saksones 2017.gada 26.jūnija 
iesniegumu, saskaņā ar Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja amata pretendentu vērtēšanas 
rezultātiem, kā atbilstošāko kandidātu iecelšanai Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja amatā 
tiek ieteikta Ilze Dzintare. 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 
tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un Bibliotēku 
likuma 25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas darbību 
atbild bibliotēkas vadītājs, kuru apstiprina amatā bibliotēkas dibinātājs, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja amatā Ilzi Dzintari (personas kods) ar 
2017.gada 17.jūliju. 

 
Lēmums Nr.10 protokola pielikumā 

§3 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
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Ziņo E.Grāvītis 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par iespēju vienpusēji lauzt līgumu. 
E.Grāvītis atbild, ka līdz šim vienīgais līguma laušanas iemesls bija nemaksāšana.  
N.Līcis par zemu zemes nomas maksu atbilstoši īpašuma kadastrālai vērtībai - vai nevar noteikt 
minimālo maksu? 
E.Grāvītis paskaidro, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka zemes nomas maksas apmēru. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Rīgā, 22.05.2017. iesniegumu un iesniegto 
Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Sandras Stīpnieces 31.03.2017. Mantojuma apliecības 
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) pirmo izrakstu, reģistra Nr.1227, kas izskatīts 
14.06.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.6/2017, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 
Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Piektā iela 27, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 2673, 
kopplatība 0,0639 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 15,75 un EUR 3,31 21% PVN), 
kopā EUR 19,06 (deviņpadsmit euro 06 euro centi) gadā. 

  
Lēmums Nr.11 protokola pielikumā 
 

§4 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Jelgavā, 25.05.2017. iesniegumu un 
iesniegto Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas izdruku (nodalījums 
Nr.5057), kas izskatīts 14.06.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.6/2017, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/, 
par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma „Silmala 185”, Silmala, 
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Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 0768, 
kopplatība 0,0699 ha, 1/3 domājamās daļas nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.  
(2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 6,63 un EUR 1,39 21% PVN), kopā 
EUR 8,02 (astoņi euro 02 euro centi) gadā. 

 
Lēmums Nr.12 protokola pielikumā 
 

§5 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, 25.05.2017. iesniegumu, kurš izskatīts 14.06.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.06/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru 
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Plūdoņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010668, atdalītajai zemes vienībai piešķirot adresi 
un nosaukumu, izveidojot divus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010668, platība 0,4981 ha, un 
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, adresi “Plūdoņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi – 0,2338 ha platībā 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, 0,2643 ha platībā zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010958, nosaukumu “Ganības”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
Lēmums Nr.13 protokola pielikumā 

 
§6 

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

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot SIA “ABC Construction”, juridiskā adrese Vārnu iela 7-4, Rīga, projektu 
izstrādes vadītājas D.Glizdenieces 13.06.2017. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.06/2017, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, 
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 
noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA  “ABC Construction” izstrādāto nekustamā īpašuma Jūras iela 5 (kadastra 
Nr. 80130030352), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu (pielikumā). 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Sīkā iela 1, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme”, kods 0600, platība 0,1302 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Sīkā  iela 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600, platība 0,1302 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Jūras iela 5, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  ,,neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600, platība 0,1303 ha. 
 

Lēmums Nr.14 protokola pielikumā 
 

§7 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, 18.05.2017. iesniegumu, 
kas izskatīts 14.06.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols 
Nr.06/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu “Lilaste 28a-B” (kadastra apz. 80330040576) un 
“Lilaste 28B” (kadastra apz. 80330040071), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 
 

Lēmums Nr.15 protokola pielikumā 
 

§8 
Par adreses likvidēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
S.Osīte uzdod jautājumu, uz kāda pamata tiek likvidēta adrese. 
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka saņemts Valsts zemes dienesta 
iesniegums par adreses likvidēšanu. Dzelzceļa pārbrauktuves postenis aiz Bīriņu ceļa 
pārbrauktuves ir nojaukts. 
N.Līcis - vai diviem īpašumiem ir viena adrese, vai likvidējot adresi, tiek likvidēts viss, kas ar 
adresi saistīts? Ierosina precizēt lēmumprojektu ar kadastra numuru. 
E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu. 
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 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 13.06.2017. iesniegumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma par adreses Raiņa ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā likvidēšanu 
izskatīšanu. 
 

§9 
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Normunda Līča 13.06.2017.iesniegumu par viņa atbrīvošanu no Dzīvokļu 
komisijas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas nolikuma 6.1.punktu, kas 
nosaka, ka Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētāja vietnieks, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr. 6§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Normundu Līci /personas kods/ no Saulkrastu novada Dzīvokļu komisijas 
priekšsēdētāja amata ar 2017.gada 28.jūniju. 

 
Lēmums Nr.16 protokola pielikumā 

 
§10 

Par grozījumiem 30.12.2015. domes lēmumā  
“Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā” 

Ziņo E.Grāvītis.  
J.Grabčiks jautā, vai deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā tiks iekļauti citi darbinieki? 
E.Grāvītis paskaidro, ka pašlaik izslēgto darbinieku vietā citi iekļauti netiks. Sakarā ar darba 
tiesisko attiecību izbeigšanos personas tiks izslēgtas no grupas sastāva. 

 
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas Saksones 31.05.2017. 

iesniegumu par grozījumiem deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā sakarā ar darbinieku 
darba tiesisko attiecību izbeigšanos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 24.punktu un Sociālo jautājumu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.6§1), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.decembra sēdes lēmumā 
“Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā”: 
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1.1. Izslēgt no deinstitucionalizācijas vadības grupas Solveigu Tiļugu; 
1.2. Izslēgt no deinstitucionalizācijas vadības grupas Anitu Bogdanovu. 

 
Lēmums Nr.17 protokola pielikumā 
 

§11 
Par līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2017.gada 23.maija iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2016.gada 25.februārī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443102111, pakalpojumu 
sniegšanas vieta - Saulkrasti.  

2017.gada 1.janvārī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja ar reģistrācijas kodu 30033711579. 

/vārds, uzvārds/ mācību centrā SIA „DIJA” ir apguvusi 40 stundu profesionālās 
pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2017.gada 14.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu līdz 2017.gada 31.decembrim ar saimnieciskās darbības veicēju, 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, uzvārds/ par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu. 
 

Lēmums Nr.18 protokola pielikumā 
 

§12 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
L.Vaidere uzdod jautājumu, vai pašvaldības kompensācija tiek piešķirta ar atpakaļejošu datumu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kompensāciju aprēķina ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts domes lēmums. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 29.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 
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 14.jūnija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2017§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.jūniju līdz 2017.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 
36 centi) mēnesī par to, ka viņa meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “LAIK” privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes “PASAKU VALSTĪBA”, izglītības iestādes reģistrācijas 
numurs 4301802698, pakalpojumu. 

 
Lēmums Nr.19 protokola pielikumā 
 

§13 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 30.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 14.jūnija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2017§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.jūniju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas meita 
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.20 protokola pielikumā 
 

§14 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 23.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 14.jūnija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2017§5), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A. Aparjode, 
M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne,  
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.jūniju līdz 2017.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 164,45 euro (viens simts sešdesmit četri euro, 
45 centi) mēnesī par to, ka viņa meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, 
uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443102111 (administratīvais akts 
pielikumā). 
 

Lēmums Nr.21 protokola pielikumā 
 

§15 
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes  

2017.gada 29.marta iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības 
informācijas sistēmas lietošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Saņemts Juridiskās nodaļas atzinums, ka lielā apjoma dēļ uz domes sēdi nebija 
iespēja sagatavot visus noteikumu grozījumus. Uz jūlija komitejas sēdi, sadarbībā ar informācijas 
sistēmu administratoru, tiks sagatavoti papildu grozījumi.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2017.gada 29.marta 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības informācijas sistēmas 
lietošanas noteikumi”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (14.06.2017. 
protokols Nr.6/2017 §3) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes 2017.gada 
29.marta iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības 
informācijas sistēmas lietošanas noteikumi””. 
 

Lēmums Nr.22 protokola pielikumā 
 

§16 
Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis.  
N.Līcis uzskata, ka noteikumos ir daudz neprecizitātes. Ierosina vai iziet cauri noteikumiem un 
precizēt vai izskatīt atkārtoti komitejas sēdē.  
E.Grāvītis ierosina atkārtoti izskatīt noteikumus komitejas sēdē, jo noteikumi nav uztverami 
viennozīmīgi. 
E.Grāvītis informē, ka pašlaik noteikumos ir novērsta pretruna, ka pašvaldībai ir jāfinansē viss, 
kas saistīts ar funkcionāli nepieciešamo zemesgabala noteikšanu vai pārskatīšanu - noteikumos ir 
noteikts, ka šādas izmaksas sedz ierosinātājs. 
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N.Līcis ierosina papildināt noteikumus - ja dome uzsāk šo procesu, nepieciešams slēgt līgumu. 
Deputāti vienojās atlikt jautājuma izskatīšanu, izskatīt atkārtoti Finanšu komitejas sēdē. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” projektu, 

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

1. Atlikt jautājuma “Par noteikumu “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu” izskatīšanu 

2. Izskatīt atkārtoti Finanšu komitejas sēdē. 
 
 

§17 
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 

Ziņo E.Grāvītis 
J.Grabčiks pret inventāra vai pamatlīdzekļu budžeta grozījumiem. Ierosina atrast citu 
klasifikācijas kodu, ja šis brauciens ir nepieciešams. 
E.Grāvītis informē, ka šos grozījumus ierosināja pati iestādes vadītāja. Ja rodas neparedzētie 
izdevumi, tad pirmais tiek aicināts iestādes vadītājs izvērtēt iestādes budžetu vai pamatot šo 
finanšu līdzekļu pārcelšanu nepieciešamību. Dienesta vadītāja pamatoja, ka šis pieredzes 
apmaiņas brauciens darbiniekiem nepieciešams, lai iepazītu kaimiņu valsts pieredzi sociālajā 
darbā. 
J.Grabčiks lūdz paskaidrot no kāda budžetā paredzēta inventāra finanšu līdzekļi tiek pārcelti. 
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants informē, ka tie ir finanšu līdzekļi, kuri bija 
paredzēti kabineta labiekārtojumam, mēbeles tika iegādātas par mazāku summu, veidojās 
ietaupījums.  
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 29.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols 
Nr.6/2017§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu sociālā dienesta budžeta izdevumu plānu par 235,00 euro. 
1.2. palielināt Saulkrastu sociālā dienesta budžeta izdevumu plānu par 235,00 euro, lai 

Saulkrastu sociālā dienesta darbinieki varētu doties apmaiņas braucienā uz Lietuvu. 
 

Lēmums Nr.23 protokola pielikumā 
 

§18 
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. Sociālais dienests nevar atrast pastāvīgā darbā psihologu. Lai nodrošinātu 
psihologa piesaisti, ietaupījums, kas veidojas no darbinieku mēnešalgām, tiek pārcelts uz 
speciālista apmaksu.  
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J.Grabčiks jautā vai summa tiek sadalīta pa mēnešiem.  
E.Grāvītis paskaidro, ka finanšu līdzekļi paredzēti tuvākiem mēnešiem, lai nodrošinātu psihologa 
konsultācijas, kamēr notiek speciālista meklēšana. 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 12.06.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols 
Nr.6/2017§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu sociālā dienesta budžeta izdevumu par 1 240,00 euro. 
1.2. palielināt Saulkrastu sociālā dienesta budžeta izdevumu plānu par 1 240,00 euro, lai 

apmaksāta psiholoģiskās konsultācijas. 
 

Lēmums Nr.24 protokola pielikumā  
 

§19 
Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Zivju fonda  

finansēto projektu īstenošanai 
Ziņo E.Grāvītis. 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka, lai ieviestu projektu, 
nepieciešamais finansējums, kas kopsummā, ieskaitot līdzfinansējumu, sastāda 12316, 35 euro. 
 
 Izskatot projekta vadītājas A.Līces 02.06.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols Nr.6/2017§5), pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus par 11 517,00 
euro. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumus: 
2.1.Izdevumu pozīciju “Projekts ”Dabisko nārsta vietu atjaunošana Inčupes upē 

Saulkrastu novada teritorijā”” par 9 390,00 euro; 
2.2.Izdevumu pozīciju “Projekts ”Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu 

novada ūdenstilpnēs 2017.gadā””  par 2 927,00 euro. 
3. Iemaksāt no pamatbudžeta priekšfinansējumu projekta realizācijai Valsts kasē 

atvērtajā projekta kontā: LV68TREL9802415018000 11 517,00 euro apmērā.  
4. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2017.gada izdevumus par 

800,00 euro, lai nodrošinātu pašvaldības finansējuma daļu divu Zivju fonda 
realizētajiem projektiem; 

 
Lēmums Nr.25 protokola pielikumā 
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§20 
Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu novada dome” budžetā 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 05.06.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols 
Nr.6/2017§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

1.1.samazināt budžeta pozīcijas “Administrācija” budžeta izdevumu plānu par 41,00 
euro. 

1.2.palielināt budžeta pozīcijas “Administrācija” budžeta izdevumu plānu par 41,00 
euro, lai atmaksātu dalību Latvijas Pašvaldību savienības organizētā seminārā. 

 
Lēmums Nr.26 protokola pielikumā 
 

§21 
Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu  

apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis 
G.Vīgants informē, ka tika veikts iepirkums, rezultātā nepieciešami papildus 13 000 euro, lai 
varētu veikt meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas ielā. Tiek pārcelti līdzekļi, kas bija paredzēti 
budžetā meliorācijas sistēmas būvniecībai Saulkrastu vidusskolā. 
J.Grabčiks jautā, kāpēc tiek pārcelti šie finanšu līdzekļi. 
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs paskaidro, ka notiks izpētes darbi, pašreiz 
tiek slēgts līgums. Izejot no izpētes rezultātiem, būs skaidrs, kādi meliorācijas darbi ir 
nepieciešami. Silavas ielā kolektora pārbūvi nevar atlikt – avārijas situācija, līdz rudenim 
jānovērš.  
N.Līcis uzdod jautājumu, kad būs rezultāts. Pašvaldības izpilddirektors A.Arnis atbild – izpētes 
darbu rezultātam jābūt aptuveni divu mēnešu laikā.  
 
 Izskatot finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 30.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols Nr.6/2017§12), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav , 
„ATTURAS”- 4 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte), 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu 
par 13 010,00 euro. 

1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Meliorācijas sistēmu būvniecība” budžeta izdevumu 
plānu  

1.2.1. par 2 258,00 euro, lai atmaksātu būvniecības PVN reverso maksājumu; 
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1.2.2. par 10 752,00 euro, lai atmaksātu meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas 
ielā. 

 
Lēmums Nr.27 protokola pielikumā 

 
§22 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis  
G.Vīgants paskaidro grozījumu nepieciešamību. Līgums par šūšanas darbiem netika noslēgts, 
tautas tērps tika nopirkts.  
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 25.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols Nr.6/2017§9), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1.  par 270,00 euro (Līgumu darbi); 
1.1.2.  par 300,00 euro (Inventārs). 

1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1.   par 270,00 euro (Mīkstais inventārs); 
1.2.2.   par 300,00 euro (Saimniecības pamatlīdzekļi). 

 
Lēmums Nr.28 protokola pielikumā 
 

§23 
Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma  

procedūras organizēšanai 
Ziņo E.Grāvītis.  
N.Līcis uzdod jautājumu, vai tiek grozīti budžeta līdzekļi meliorācijas sistēmu būvniecībai 
Saulkrastu vidusskolai.  
E.Grāvītis – budžeta līdzekļi, kas ir paredzēti meliorācijas sistēmu būvniecībai tiek pārcelti 
Saulkrastu vidusskolas stadiona sakārtošanai. 
Izpilddirektors A.Arnis informē, ka pie būvniecības tiks veikta virskārtas palielināta slāņa 
izņemšana. 
 
 Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 14.06.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols 
Nr.6/2017§16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
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1.1. samazināt izdevumu pozīciju “Meliorācijas sistēmu būvniecība” budžeta izdevumu 
plānu par 32 000,00 euro. 

1.2.  palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. par 8 157,00 euro, lai atmaksātu būvniecības PVN reverso maksājumu; 
1.2.2. par 23 843,00 euro, lai atmaksātu sporta laukuma pārbūvi Smilšu ielā 3. 

 
Lēmums Nr.29 protokola pielikumā 
 

§24 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves uzstādīšanai  

Saulkrastu vidusskolai 
Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis par vizuālo izskatu. Skatoties kompleksā ar Pēterupes baznīcu, šie moduļi izskatās 
nepievilcīgi. Debatēs piedalās: N.Līcis, B.Veide. 
SIA “INOS” valdes loceklis Andis Lūsis prezentē moduļa tipa piebūvi – ēdnīcas uzstādīšanu 
Saulkrastu vidusskolai. Savienošanas vietu, krāsu un apdares materiālus var saskaņot un 
izvēlēties atbilstošāku. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu, kāds ir sienu materiāls.  
A.Lūsis atbild – moduļtipa koka konstrukcija uz metāla karkasa – B kategorijas ēka. 
Piedāvājumā – ēdnīcas telpas platība 127 m2, ar ūdens, apkures sistēmām, savienojums – stiklots 
gaitenis.  
A.Lūsis informē par standarta konstrukcijām – standarta apdares materiāliem, jumta segumu, 
grīdu. Ir iespējams izvēlēties arī citus materiālus, bet jebkuras izmaiņas, kas atšķiras no 
standartiem, sadārdzina izmaksas. 
N.Līcis – lai izsludinātu iepirkumu, sīki jāapraksta projektēšana un būvniecība, precīzi jāapraksta 
arī apdares materiāls.  
N.Līcis uzdod jautājumu, vai ēka ir pacelta virs zemes? A.Lūsis atbild, ka ir dažādi risinājumi. 
Piedāvājumā piebūve ir pacelta virs zemes, grīda ir siltināta.  
N.Līcis par lietus ūdens atvadi no jumta. A.Lūsis - piebūve ar noteku no jumta uz tuvāku notekas 
vietu. 
B.Veide par apkures sistēmu. A.Lūsis paskaidro, ka paredzēts pieslēgums pie esošas apkures 
sistēmas – ūdens apkure. Debates par apkures sistēmu. 
M.Kišuro uzdod jautājumu par pārtikas piegādi uz ēdamzāli. A.Lūsis informē, ka ir paredzēts 
ēdienu padošanas logs. 
Saulkrastu vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Baltiņa uzdod jautājumu, vai vecā 
ēdamtelpa arī tiks izmantota. N.Līcis atbild, ka esošā ēdamzālē, visticamāk, būs virtuve. 
I.Baltiņa – vai ar šo ēdamzāles platību 127 m2 pietiks, jo stājušies spēkā jauni normatīvie akti, 
kuri nosaka, ka ēdināšana jānodrošina divās plūsmās? A.Lūsis atbild, ka Latvijā nav standartu, 
cik lielai telpai jābūt. I.Baltiņa jautā par iespēju uzstādīt piebūvi pie mazās skolas. E.Grāvītis 
paskaidro, ka alternatīvas jāizvērtē skolas direktoram, pašlaik skolas direktora redzējums ir tāds, 
ka ēdamzālei jābūt pie galvenās skolas ēkas. 
A.Dulpiņš uzskata, ka 127 m2 telpā ir iespējams nodrošināt ēdināšanu divās stundās.  
Diskusija par piebūves uzstādīšanas laiku. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, J.Grabčiks, 
A.Lūsis, A.Arnis. 
Debates par iepirkuma prasībām. Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, B.Veide, J.Grabčiks.  
Debates par aizņēmuma lielumu. Debatēs piedalās: B.Veide, J.Grabčiks, N.Līcis, M.Kišuro. 
N.Līcis par meliorācijas sistēmas būvniecību pie Saulkrastu vidusskolas – pirms ēdamzāles 
uzstādīšanas jāsaņem atzinums.  
Deputāti vienojās noapaļot aizņēmuma summu uz 200 000.00 euro. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 22.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē (protokols Nr.6/2017§6), 
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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”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 10 gadiem 200 000,00 euro apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles 
paplašināšanai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu 
vidusskolas ēdamzāles paplašināšanai. 

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

Lēmums Nr.30 protokola pielikumā 
 

§25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 29.05.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.06.2017. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.6/2017, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. 
panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 25.06.2018. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu EUR 
102,15 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 89,48 un nokavējuma nauda EUR 12,67, par 
nekustamo īpašumu /adrese/, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apz. 
8033 003 0944), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 
 

Datums  
Pamatparāds 
EUR 

Nokavējuma nauda 
EUR Kopā EUR 

24.07.2017. 7,47 1,04 8,51 

24.08.2017. 7,47 1,04 8,51 

25.09.2017. 7,47 1,04 8,51 

24.10.2017. 7,47 1,04 8,51 

24.11.2017. 7,47 1,04 8,51 

27.12.2017. 7,47 1,04 8,51 

24.01.2018. 7,47 1,04 8,51 

26.02.2018. 7,46 1,05 8,51 

26.03.2018. 7,45 1,06 8,51 

24.04.2018. 7,43 1,08 8,51 
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24.05.2018. 7, 42   1,09 8,51 

25.06.2018. 7,43 1,11 8.54 

Kopā:  89.48  12.67 102.15 
 
Lēmums Nr.31 protokola pielikumā 
 

§26 
Par pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu  

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā “Sernikon” 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 
14.06.2017.iesniegumu par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrībā “Sernikon”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
24.punktu, Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr. 6§15), biedrības statūtu 
8.1.apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Paulu 
Lielmani par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvi Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrībā “Sernikon”. 
 

Lēmums Nr.32 protokola pielikumā 
 

§27 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, 02.06.2017. iesniegumu un iesniegto Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļas zemesgrāmatu apliecību (nodalījums Nr.100000521377), Rīgas apgabaltiesas zvērinātas 
notāres Dzintras Zitmanes 17.05.2017. Mantojuma apliecību (akts par pēdējās gribas rīkojuma 
akta stāšanos likumīgā spēkā), reģistra Nr.1907, kas izskatīts 14.06.2017. Finanšu komitejas 
sēdē, protokols Nr.6/2017, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, /personas kods/ 
par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Draudzības iela 40, 
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Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 
001 0569, kopplatība 0,1181 ha, nomu (līgums lēmuma 1.pielikumā).. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.  
(2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 55,88 un EUR 11,73 21% PVN), kopā 
EUR 67,61 (sešdesmit septiņi euro 61 euro centi) gadā. 

 
Lēmums Nr.33 protokola pielikumā 

 
§28 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis.  
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs paskaidro, ka līguma pārslēgšana ir saistīta ar 
īpašnieka maiņu.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Rīgā, 05.06.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.6/2017, un izskatot 
/vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, Rīgā, 16.06.2017. iesniegumu par 12.05.2015. noslēgtā zemes 
nomas līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 
28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai 
piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas 
maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Ar 2017.gada 1.jūliju izbeigt 2015.gada 12.maijā noslēgto zemes nomas līgumu ar /vārds, 

uzvārds, personas kods/. 
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods/, zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma „Ceļi d/s Silmala”, Silmala, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 002 1707, daļas 62 m2 platībā 
iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai. 

3. Noteikt zemes 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). 
 

Lēmums Nr.34 protokola pielikumā 
 

§29 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu  
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 29.05.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz 29.03.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 20 (kadastra apz. 8033 003 1855), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 2017.gada 26.maija izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.35 protokola pielikumā 

 
§30 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu  

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 29.05.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz 29.03.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu,  

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

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 85 (kadastra apz. 8033 003 2691), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 2017.gada 26.maija izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.36 protokola pielikumā 
 

§31 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu  
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 29.05.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz 29.03.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumu 43.1. punktu,  

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

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 121 (kadastra apz. 8033 003 1937), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 2017.gada 26.maija izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
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(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 
 
Lēmums Nr.37 protokola pielikumā 
 

§32 
Par zemes īpašuma Septītā iela 4, VEF Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  
un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 29.05.2017. iesniegumu kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.6/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 29.03.2017. lēmumu Nr.4/2017 §41 ,,Par zemes īpašuma Septītā iela 4, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ 19.05.2017. tika organizēta izsole, kura atzīta 
par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Septītā iela 4, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1577, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4500,00 euro, kura samazināta par 20% un noteikta 
3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro 0 euro centi) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1577, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.08.2017. plkst. 11.00 rīkot otro nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.38 protokola pielikumā 

  
§33 

Par zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 29.05.2017. iesniegumu kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.6/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 29.03.2017. lēmumu Nr.4/2017 §46 ,,Par zemes īpašuma Devītā iela 
20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ 26.05.2017. tika organizēta izsole, kura atzīta 
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par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 1855, platība 0,059 ha,  otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 20, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1855, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 5700,00 euro, kura samazināta par 20% un noteikta 
4560,00 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro 0 euro centi) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1855, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.08.2017. plkst. 10.30 rīkot otro nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.39 protokola pielikumā 

 
§34 

Par zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads,otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 29.05.2017. iesniegumu kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.6/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 29.03.2017. lēmumu Nr.4/2017 §44 ,,Par zemes īpašuma Devītā iela 
121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ 26.05.2017. tika organizēta izsole, kura atzīta 
par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 1937, platība 0,0682 ha,  otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 121, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1937, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 6900,00 euro, kura samazināta par 20% un noteikta 
5520,00 (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit euro 0 euro centi) . 
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3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1937, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.08.2017. plkst. 10.00 rīkot otro nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.40 protokola pielikumā 
 

§35 
Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  
un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 29.05.2017. iesniegumu kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdē, protokols Nr.6/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 29.03.2017. lēmumu Nr.4/2017 §45 ,,Par zemes īpašuma Devītā iela 
85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ 26.05.2017. tika organizēta izsole, kura atzīta 
par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 2691, platība 0,0629 ha,  otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 85, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 6300,00 euro, kura samazināta par 20% un noteikta 
5040,00 (pieci tūkstoši četrdesmit euro 0 euro centi) . 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 2691, izsoles noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.08.2017. plkst. 9.30 rīkot otro nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.41 protokola pielikumā 
 

§36 
Par /vārds, uzvārds/deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/  pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, 2017.gada 5.jūnija iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas 
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deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/adrese/, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.42 protokola pielikumā 

 
§37 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
/vārds, uzvārds/ 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
05.06.2017. 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, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds/, 
/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 
15.09.2017.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 21.09.2015. līdz 
31.12.2016. 

 
Lēmums Nr.43 protokola pielikumā 
 

§38 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
25.05.2017. 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. apakšpunktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „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 06.05.2017. līdz 
05.05.2018.  

 
Lēmums Nr.44 protokola pielikumā 
 

§39 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, VEF-Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, 07.06.2017. 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. apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds/, 
/personas kods/, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu /adrese/, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.01.2017. līdz 14.05.2020.  

2. Veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25%, no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par 
nekustamo īpašumu /adrese/, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.12.2016. 

 
Lēmums Nr.45 protokola pielikumā 
 

§40 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  

Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā 
īpašuma speciālista Arta Blankenberga 26.06.2017. iesniegumu par 16.06.2017. organizētās 
izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals 
Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
26.04.2017. sēdē apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas 
iela 17, Saulkrasti, 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, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas ielā 17, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 
003 0781, platība 0,3118 ha, izsoli, saskaņā ar 16.06.2017. protokolu (pielikumā). 

 
Lēmums Nr.46 protokola pielikumā 
 

§41 
Par piekrišanu sniegšanu Skultes ostas pārvaldei 

Ziņo E.Grāvītis. Skultes ostas pārvalde realizē Lauku atbalsta projektu “Zvejas produktu 
uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā”, lai nodrošinātu priekšfinansējumu Skultes 
ostas pārvaldei nepieciešams aizņēmums, banka lūdz domes piekrišanu. 
 
 Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka I.Akulova 22.06.2017. iesniegumu, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Dot piekrišanu Skultes osta pārvaldei ņemt aizdevumu 1’700’000,- EUR apmērā no AS 
“SEB Banka” (reģistrācijas Nr.40003151743) projekta Nr.16-00F01123-000007 “Zvejas 
produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” īstenošanai. 

 
Lēmums Nr.47 protokola pielikumā 
 

§42 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu 9.2.4.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

īstenošanai 
Ziņo E.Grāvītis 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē par projektu. Lai uzsāktu 
projekta ieviešanu, nepieciešams lēmums par priekšfinansējumu. Kopēja projekta attiecināmo 
izmaksu summa ir 62 865 euro, projektu garums – 3 gadi. Projekta laikā paredzēti dažādi 
pasākumi dažādām mērķgrupām.  
P.Lielmanis informē par projekta nosacījumiem.  
N.Līcis – sākotnēji bija paredzēts, ka projekta ietvaros tiks nodrošināta sākumskolu bērniem 
peldēt apmācība. 
B.Veide uzdod jautājumu, kas šos pasākumus organizēs. P.Lielmanis atbild, ka projektam ir 
smalki aprakstīta kārtība, kā šis pasākums ir organizējams, kādas mērķauditorijas cilvēki 
uzskaitāmi. 
Debates par projekta pasākumiem. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, J.Grabčiks, B.Veide, 
A.Deniškāne, A.Aparjode. 
 
  Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. 
gada 26. jūnija iesniegumu, par nepieciešamību piešķirt priekšfinansējumu darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
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riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei" projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu 
novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/087) īstenošanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru 
kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt līdzekļus projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 
īstenošanai no 2017. gada līdz 2019. gadam un priekšfinansējuma nodrošināšanai 6287 
euro apmērā. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem budžeta izdevumu 
pozīcijā “Projekts “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”” 2096,00 euro, 
lai nodrošinātu projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 
priekšfinansējumu. 
 

Lēmums Nr.48 protokola pielikumā 
 

§43 
Par izmaiņām Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka šis ir papildināts 
lēmumprojekts pie darba kārtības 8.jautājuma “Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā”, ja šis 
lēmumprojekts paliek kā papildu jautājums, jāsvītro 1. punkts. Sakarā ar to, ka Sociāla dienesta 
vadītāja ir atvaļinājuma, lūdz precizēt 4.punktu un uzdod Sociālajam dienestam izvirzīt pārstāvi. 
E.Grāvītis ierosina svītrot lēmumprojekta 1. un 4.punktu. Deputātiem iebildumu nav. 
N.Līcis norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 3.punktā. 
 

Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas Saksones 2017.gada 26.jūnija 
iesniegumu par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas 
nolikuma 5.punktu, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.06.2017. sēdes atzinumu 
(protokols Nr. 6§8), 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Anitu Bogdanovu no Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas locekles 
amata ar 2017.gada 28.jūniju. 

2. Ievēlēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi par Saulkrastu 
novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju ar 2017.gada 29.jūniju. 
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3. Veikt grozījumus Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra lēmumā Nr.37 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu”.  

 
Lēmums Nr.49 protokola pielikumā 
 

§44 
Par deputātu ievēlēšanu  

Finanšu komitejas sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis. Kopā Finanšu komitejas sastāvā jāievēl 8 deputāti.  
S.Osīte uzdod jautājumu, cik locekļiem jābūt katrā komitejā. N.Līcis atbild – Finanšu komitejā ir 
9 locekļi, pārējās komitejās – 7 locekļi. 
 
E.Grāvītis aicina balsot par kandidātiem pieteikumu saņemšanas secībā. 
Par N.Līci „PAR”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
Par L.Vaideri  „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode), 
Par J.Grabčiku „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode), 
Par A.Dulpiņu „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) 
„PRET”- 1 (N.Līcis), „ATTURAS”- nav, 
Par M.Kišuro „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
Par A.Aparjodi „PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”-3 (N.Līcis, L.Vaidere, 
J.Grabčiks), „ATTURAS”- 1(S.Osīte), 
Par B.Veidi „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, L.Vaidere), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, S.Osīte, J.Grabčiks), 
Par I.Veidi „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks), 
Par A.Horstu  „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks), „ATTURAS”- nav, 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 21.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātu 
iesniegums, 2017.gada 26.jūnijā “Nacionālās apvienības “Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK””, “Latvijas Zaļās partijas” un “Latvijas Zemnieku savienības” deputātu 
iesniegumi par deputātu iekļaušanu Finanšu komitejas sastāvā. 

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 60.panta pirmajā daļā noteikto, ka Finanšu komiteju 
vada domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
4.3. punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”-1 (N.Līcis) „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā deputātus: 
1.1. Ervīns Grāvītis- Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 
1.2. Līga Vaidere 
1.3. Jurģis Grabčiks 
1.4. Andris Dulpiņš 
1.5. Mārtiņš Kišuro 
1.6. Aiva Aparjode 
1.7. Bruno Veide 
1.8. Ivars Veide 
1.9. Alens Horsts 

 
Lēmums Nr.50 protokola pielikumā 

 
§45 

Par deputātu ievēlēšanu  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā  

Ziņo E.Grāvītis 
E.Grāvītis aicina balsot par kandidātiem pieteikumu saņemšanas secībā. 
Par N.Līci „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”-
nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode), 
Par L.Vaideri  „PAR”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks) „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
Par J.Grabčiku „PAR”-4 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks) „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
Par E.Grāvīti „PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 
(N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks), 
Par S.Ancāni „PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 
(N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks), 
Par M.Kišuro „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere), 
Par B.Veidi „PAR”-12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 
(J.Grabčiks, N.Līcis), 
Par I.Veidi „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- 3 (N.Līcis, 
J.Grabčiks, S.Osīte), 
Par A.Horstu  „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks), „ATTURAS”- nav, 
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Saulkrastu novada domē 2017.gada 21.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātu 
iesniegums, 2017.gada 26.jūnijā “Nacionālās apvienības “Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK””, “Latvijas Zaļās partijas” un “Latvijas Zemnieku savienības” deputātu 
iesniegumi par deputātu iekļaušanu Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 
10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 4.4. punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, J.Grabčiks, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
„PRET”-1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā 
deputātus: 
1.1.Normunds Līcis 
1.2.Ervīns Grāvītis 
1.3.Santa Ancāne 
1.4.Mārtiņš Kišuro  
1.5.Bruno Veide 
1.6.Ivars Veide 
1.7.Alens Horsts 

2. Uzdot Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas locekļiem no sava vidus ievēlēt 
komitejas priekšsēdētāju. 

3. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sekretārei iesniegt Lietvedības un 
personāla nodaļā sēdes lēmumu par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 
Lēmums Nr.51 protokola pielikumā 

 
§46 

Par deputātu ievēlēšanu  
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. Aicina balsot par kandidātiem pieteikumu saņemšanas secībā. 
Par O.Vanagu „PAR”- 14 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, L.Vaidere, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
Par S.Osīti  „PAR”- 3 (L.Vaidere, N.Līcis, J.Grabčiks) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 11 
(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte,  
B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
Par A.Deniškāni „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 
(L.Vaidere, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte), 
Par A.Dulpiņu „PAR”-13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”-
nav, „ATTURAS”- 1(L.Vaidere), 
Par M.Kišuro „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere), 
Par A.Aparjodi „PAR”- 10(E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts) „PRET”-1 (L.Vaidere), 
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte), 



31 
 

Par G.Lāčaunieci „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, J.Grabčiks) „PRET”- 1 (L.Vaidere), 
„ATTURAS”- 2 (S.Osīte, N.Līcis), 
Par I.Veidi „PAR”-12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, N.Līcis, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 
2 (S.Osīte, L.Vaidere), 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 15.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātes 
Oksanas Vanagas iesniegums, 2017.gada 21.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātu 
iesniegums, 2017.gada 26.jūnijā “Nacionālās apvienības “Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK””, “Latvijas Zaļās partijas” un “Latvijas Zemnieku savienības” deputātu 
iesniegumi par deputātu iekļaušanu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sastāvā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 
10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 4.6. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, J.Grabčiks), 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā 
deputātus: 

1.1. Oksana Vanaga 
1.2. Antra Deniškāne 
1.3. Andris Dulpiņš 
1.4. Aiva Aparjode 
1.5. Mārtiņš Kišuro 
1.6. Guna Lāčauniece 
1.7. Ivars Veide 

2. Uzdot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekļiem no sava vidus 
ievēlēt komitejas priekšsēdētāju. 

3. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sekretārei iesniegt Lietvedības un 
personāla nodaļā sēdes lēmumu par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 
Lēmums Nr.52 protokola pielikumā 
 

§47 
Par deputātu ievēlēšanu Sociālo jautājumu komitejas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. Kopējā sarakstā netika iekļauta deputāte Guna Lāčauniece, aicina papildināt 
sarakstu. Deputātiem iebildumu nav.  
Ņemot vērā, ka sarakstā ir 7 deputāti, un Sociālo jautājumu komitejā ir 7 vietas, E.Grāvītis aicina 
balsot par komitejas sastāva apstiprināšanu. 
 

Saulkrastu novada domē 2017.gada 15.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātes 
Oksanas Vanagas iesniegums, 2017.gada 21.jūnijā saņemts partijas “Vienotība” deputātu 
iesniegums, 2017.gada 26.jūnijā “Nacionālās apvienības “Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK””, “Latvijas Zaļās partijas” un “Latvijas Zemnieku savienības” deputātu 
iesniegumi par deputātu iekļaušanu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas sastāvā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 
10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 4.5. punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, J.Grabčiks), 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejā deputātus: 
1.1. Oksana Vanaga 
1.2. Selga Osīte 
1.3. Santa Ancāne 
1.4. Antra Deniškāne 
1.5. Aiva Aparjode 
1.6. Bruno Veide 
1.7. Guna Lāčauniece 

2. Uzdot Sociālo jautājumu komitejas locekļiem no sava vidus ievēlēt komitejas 
priekšsēdētāju. 

3. Sociālo jautājumu komitejas sekretārei iesniegt Lietvedības un personāla nodaļā sēdes 
lēmumu par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 
Lēmums Nr.53 protokola pielikumā 
 

§48 
Par Iepirkumu komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis.  
N.Līcis ierosina iekļaut Iepirkumu komisijas sastāvā deputātu no jaunizveidotas Finanšu 
komitejas - papildināt sarakstu ar deputāti A.Aparjodi. A.Aparjode piekrīt savas kandidatūras 
iekļaušanai Iepirkumu komisijas sastāvā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa 2017.gada 27.jūnija 
iesniegumu, dome konstatē: 

1) Iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) ir Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome) 
padotībā esoša koleģiāla institūcija, kuru izveido ar Domes lēmumu uz Domes pilnvaru 
laiku (Komisijas nolikuma 2.punkts); 

2) Komisijas sastāvu un struktūru nosaka Dome uz savas darbības pilnvaru laiku (Komisijas 
nolikuma 9.punkts); 

3) Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
komisijas locekļi (Komisijas nolikuma 10.punkts); 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un 

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 2. un 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A. 
Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), “PRET”-1 
(L.Vaidere), “ATTURAS”-3 (N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte), 
  
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju 7 locekļu sastāvā. 
2. Ievēlēt Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Bruno Veide; 
2.2. Alens Horsts; 
2.3. Gatis Vīgants; 
2.4. Astrīda Andersone; 
2.5. Andrejs Arnis; 
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2.6. Gunita Bukša; 
2.7. Aiva Aparjode. 

3. Apstiprināt par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Andreju Arni. 
4. Apstiprināt par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi. 
5. Pilnvarot lēmuma 1.punktā izveidoto Iepirkumu komisiju pabeigt uzsāktās iepirkumu 

procedūras.  
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta 

lēmums “Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu”. 
 
Lēmums Nr.54 protokola pielikumā 
 
 
Sēdi slēdz plkst.16:55. 
 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas 
vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 30.06.2017. 
 
 
 


