
 

Saulkrastu novada dome 
____________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

2017.gada 26.jūlijā  Nr. 12/2017 
 
Sēde sasaukta 2017.gada 26.jūlijā 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, Antra 
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Normunds Līcis, Jurģis Grabčiks, Līga Vaidere, Selga Osīte, Bruno 
Veide, Ivars Veide, Alens Horsts 
 
Nepiedalās deputāti:  
Oksana Vanaga (komandējumā) 
Mārtiņš Kišuro (atvaļinājumā) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi, aicina deputātus apstiprināt darba kārtību. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.06.2017. domes sēdes un 

18.07.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par adreses likvidēšanu 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
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4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par valdes locekļa deleģēšanu Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 
7. Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

8. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
9. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
10. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada 
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu 

12. Par Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu 
13. Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas budžetā 
14. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Hiking route along the Baltic sea 

costline Latvia – Estonia” realizācijai 
15. Par pašvaldības budžeta izmaiņām projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu 

novadā” īstenošanai 
16. Par grozījumiem pašvaldības ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas programmā 
17. Par izmaiņām iestādes “Jauniešu māja” budžetā 
18. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
19. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu 
20. Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas amata vietu sarakstā 
21. Par jaunas amata vietas izveidi Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
22. Par jaunas struktūrvienības izveidošanu iestādē “Saulkrastu novada dome” 
23. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” atbalstam 
24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

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

25. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 
26. Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu 
27. Par Administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 
28. Par Īpašumu izsoles komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 
29. Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 
30. Par būves uzņemšanu pašvaldības bilancē 
31. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar SIA 

“Pūces skola” 
32. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar /vārds, 

uzvārds/ 
33. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar /vārds, 

uzvārds/ 
34. Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar biedrību 

“Saulkrastu pensionāru biedrība” 
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” 
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
37. Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
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38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

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

40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

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

42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

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

44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

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

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
46. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
47. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un 

nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu 
48. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
49. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
51. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
53. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/ 
54. Par vienošanās slēgšanu ar SIA “Getliņi EKO” pie līguma par pakalpojumu sniegšanu – 

sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” 
55. Par līguma slēgšanu ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi par informācijas sistēmas 

“Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu un ziņu aktualizēšanu 
56. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
57. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora vietnieka ziņojums par 28.06.2017. domes sēdes un 18.07.2017. 
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

Ziņo A.Gavars par 28.06.2017. domes sēdes un 18.07.2017. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. 
28.06.2017. domes sēdes lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa piebūves 
uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolai” izpilde ir procesā, lai saņemtu aizņēmumu, jāiesniedz 
iepirkuma dokumentācija. Pārējie 28.06.2017. domes sēdes lēmumi ir izpildīti. 
18.07.2017. ārkārtas sēdes jautājumi par aizņēmuma ņemšanu sešu ielu pārbūves un divu ielu 
izbūves darbiem un par aizņēmuma ņemšanu estrādes pārbūvei ir procesā, uzsākts iepirkums, lai 
varētu iesniegt dokumentāciju Valsts kasē. 
N.Līcis uzdod jautājumu par lēmuma virzību par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē moduļa tipa 
piebūves uzstādīšanai pašvaldības bērnudārzam. A.Gavars atbild, ka lēmuma izpilde ir procesā, 
bija plānots izsludināt iepirkumu šīs nedēļas laikā. 
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N.Līcis jautā par piebūves pie Saulkrastu vidusskolas vizuālo izskatu. A.Gavars paskaidro, ka 
vienīgā prasība, ko pašvaldība uzstādīja – lai risinājums ir līdzīgs, kā esošajai ēkai. B.Veide 
paskaidro, nolikumā ir prasība projektētājam uzrādīt un saskaņot vizualizācijas. 
N.Līcis uzdod jautājumu par piedāvājuma skicēm. A.Gavars paskaidro, ka tas bija vienas 
kompānijas piedāvājums, iepirkuma specifikācija nav piemērojama tikai vienam izpildītājam.  
N.Līcis – vai ir noslēgts projektēšanas līgums par estrādi. A.Gavars atbild, ka līgums vēl nav 
noslēgts, vēl nav uzsākts iepirkums.  
N.Līcis par Kultūras nama pārbūvi - 1.kārtu. A.Gavars – notika divas tikšanās ar arhitektiem. Tika 
izrunāti apjomi, vizuālais izskats. 
N.Līcis uzdod jautājumu par Zvejniekciema tiltiņu.  A.Gavars paskaidro, šonedēļ projektētājam 
jāiesniedz projekts. Ir noslēgts līgums par projekta ekspertīzi. Darbu izpildes termiņš – š.g. 
decembris. 
N.Līcis par Saulkrastu vidusskolas meliorāciju. A.Gavars – noslēgts līgums, lai atrastu iemeslu, 
kāpēc applūst skolas pagrabs un lai saņemtu risinājumu. 1,5 nedēļu notiek monitorings, tiek fiksēti 
mērījumi, šonedēļ beidzās pirmais etaps. 
Izpilddirektora vietnieka A.Gavara ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 13.06.2017. iesniegumu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 9. un 30. punktu, VZD 
Adrešu reģistra daļas informāciju, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Likvidēt adresi Raiņa iela 2B, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
 

Lēmums Nr.57 protokola pielikumā 
 

§3 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs informē, ka, pamatojoties uz nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtības līgumu, 
kurš noslēgts 2011.gadā starp īpašniekiem, tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
N.Līcis prasa, vai topogrāfijā tiek noteikts derīguma termiņš. Ierosina papildināt darba uzdevuma 
5.5.punktu ar vārdu “aktuālo”. Deputātiem iebildumu nav.  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 04.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 12.07.2017. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.08/2017, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. 
lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Ministru kabineta 



5 
 

30.04.2013. noteikumu Nr.240 ,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi’’ 12.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 nekustamā īpašuma “Dzintarkrasti”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330010577. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

 
Lēmums Nr.58 protokola pielikumā 
 

§4 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide  
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta 
/adrese/, Rīga, 10.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 12.07.2017. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, protokols Nr.08/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 nekustamā īpašuma Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu, kadastra Nr.80330011389. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
 
Lēmums Nr.59 protokola pielikumā 
 

§5 
Par valdes locekļa deleģēšanu 

Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
Ziņo B.Veide 
 

 Izskatot Biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdes priekšsēdētājas Guntas 
Ušpeles, 27.06.2017. iesniegumu Nr.2017/26, par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Biedrības 
,,Latvijas kūrortpilsētu asociācija’’ valdes locekļa amatā, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 95.pantu, Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.07.2017. sēdes atzinumu  (protokols Nr.8),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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: 

1. Deleģēt Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāju Gitu Memmēnu par Saulkrastu 
novada pašvaldības pārstāvi Biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdes locekles 
amatā.  

 
Lēmums Nr.60 protokola pielikumā 
 

§6 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību  

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo B.Veide. Pašlaik ir noslēgts līgums ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par ielu un ceļu 
uzturēšanu līdz š.g. augustam. Šis deleģēšanas līgums ir bez izmaiņām.  
E.Grāvītis informē, ka līgums, iespējams, tiks grozīts tuvāko mēnešu laiku, ja turpmāk funkcijas, 
kas attiecās uz ceļu apsekošanu, pārņems dome. 
N.Līcis uzdod jautājumu par darba procesu - kā turpmāk tiks organizēts darbs Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļā, Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijā un SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”. E.Grāvītis paskaidro, ka, kad pašvaldībā uzsāks darbu ielu un ceļu 
apsaimniekošanas speciālists, tiek paredzēts atteikties no Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas, 
lai vienkāršotu šo procedūru. Šis darbinieks pārņems tādus darbus kā tāmes sastādīšana, izpildīto 
darbu apsekošana un izpildīto darbu pieņemšana. SIA “Saulkrastu komunālserviss” pienākumos 
būs ceļu uzturēšana. Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists ceļus apsekos un gatavos darba 
uzdevumus SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 
N.Līcis - vai tiks veikta ceļu filmēšana? B.Veide paskaidro, ka ielu un ceļu apsaimniekošanas 
speciālists gan dos uzdevumus, gan šos darbus pieņems, iepriekš filmēšana bija nepieciešama, lai 
Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija varētu redzēt izpildītos darbus. 
J.Grabčiks par 3.1.9. punktu – par uzglabājamo žurnālu. E.Grāvītis paskaidro, pārņemot funkcijas, 
pašvaldība arī pārņems žurnālus. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par 3.5. punktu – vai pašvaldība ir tiesīga veikt saistībā ar pārvaldes 
uzdevumu izpildi noslēgto līgumu pārbaudi, vai pašvaldībai ir pienākums? E.Grāvītis paskaidro, 
ka, ja rodas šaubas par līgumu izpildi vai darbu kvalitāti, pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar 
noteikumiem, uz kādiem ielu un ceļu uzturētājs ir slēdzis apakšlīgumus.  
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no 
pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu – ielu, ceļu un 
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā 
daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var 
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, 
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp 
deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona 
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Saulkrastu novada 
dome ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kuras 
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana fiziskām un 
juridiskām personām, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.  

SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 
2.punktā noteikto autonomo funkciju, un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo 
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pakalpojumu sniegšanu iedzīvotajiem.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbība ir atbilstoša 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem gadījumiem, 
kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti – deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga nozare, 
un tas infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 

Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” sniegto 
pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu tiek 
izvērtēta nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka šo 
likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai 
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura 
galvenokārt veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldība ir 100% kapitāla 
daļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 

Pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt 
pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Saulkrastu pilsētas pašvaldībai izriet 
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 
12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.8§10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu – ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 
 

Lēmums Nr.61 protokola pielikumā 
 

§7 
Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
Būvvaldes vadītāja informē, ka, īpašnieks vēlas bez pārbūves mainīt lietošanas veidu – pret 
dzīvojamo māju. Saulkrastu novada teritorijas plānojums nosaka, ka dzīvoklis var būt 30% no 
visas kopējās publiskās lietošanas ēkas platības.  
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk - Dome) 2017.gada 10.jūlijā reģistrēts /vārds, uzvārds/ 
2017.gada 6.jūlija iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi privātajam īpašumam 
/adrese/, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80130010338. Lokālplānojuma mērķis - 
esošo zemes īpašuma lietošanas veidu sabiedriskā apbūve nomainīt pret privāto dzīvojamo apbūvi. 
Iesniegums izskatīts 2017.gada 12.jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas  sēdē 
(protokols Nr.8).  

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 13.panta trešo daļu, šī likuma 24.pantu, 
Būvniecības likuma 9.pantu, 2014.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 1.4.punktu, 75.punktu 
un 132.punktu un Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem 
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Nr.17 “Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 335.3.punktu  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt uzsākt lokālplānojuma izstrādi /vārds, uzvārds/ nekustamajam īpašumam /adrese/, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130010338. 

 
Lēmums Nr.62 protokola pielikumā 
 

§8 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 16.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 12.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2017§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 4.jūliju 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.63 protokola pielikumā 
 

§9 
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. Iesniedzēja nav pievienojusi iesniegumam visus dokumentus, kuri 
nepieciešami pašvaldības kompensācijas piešķiršanai. Iesniedzēja ir informēta, par to, ka 
jāiesniedz dokuments, kas apliecina bērna uzņemšanu privātā pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna 
vecākiem ir iespēja atkārtoti iesniegt iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem uz augusta 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdi. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai obligāti jāpieņem domes lēmums. E.Grāvītis paskaidro, ka atbilstoši 
Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem, dome pieņem lēmumu par kompensācijas 
pieprasījuma noraidīšanu, atteikums jānoformē kā domes lēmums. 
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 11.jūlija 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” 22.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 12.jūlija atzinumu 
(protokols Nr.8/2017§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (J.Grabčiks), 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/. 
 

Lēmums Nr.64 protokola pielikumā 
 

§10 
Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas  

skolas nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo A.Deniškāne 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska informē par 
nepieciešamām izmaiņām skolas nolikumā. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par nolikuma 10.punktu. Starp profesionālās ievirzes izglītības 
programmām nav sitaminstrumentu. Ierosina papildināt 10.punktu. 
I.Lazdauska lūdz papildināt nolikumu, 10.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
“sitaminstrumentu spēle” un papildināt ar 10.6. apakšpunktu “Vizuāli plastiskā māksla.” 
Deputātiem iebildumu nav. 
J.Grabčiks – 18.punkts nosaka, ka  mācību stundas ilgums ir 40 minūtes, bet ir arī nodarbības, kuru 
ilgums ir 20 minūtes. I.Lazdauska paskaidro, ka tā ir puse no mācību stundas. 
E.Grāvītis lūdz precizēt lēmumprojekta 2.punktu, aizstāt vārdus “Saulkrastu vidusskolas” ar 
vārdiem “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas”. Deputātiem nav iebildumu. 
 
  Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas 
2017.gada 22.jūnija iesniegumu par nolikuma apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes 2017.gada 12.jūlija Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā (protokols 
Nr.8/2017§5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu. 
2. Atzīt par spēkā neesošu ar 2014.gada 30.aprīļa Saulkrastu novada domes apstiprināto 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (protokols Nr.6§42). 
 

Lēmums Nr.65 protokola pielikumā 
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§11 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes  

2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis  
 
 Izskatot projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 31.jūlija nolikumā 
“Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” un, pamatojoties uz 
Finanšu komitejas 12.07.2017. atzinumu (protokols Nr.7/2017§9) un likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 31.jūlija 
nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” . 

 
Lēmums Nr.66 protokola pielikumā 

 
§12 

Par Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles  
komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Ņemot vērā, ka notiek pašvaldības īpašumu atsavināšana, lai turpmāk katru reizi 
ar domes lēmumu nav jāapstiprina pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas sastāvs, priekšlikums 
apstiprināt komisijas nolikumu, lai varētu izveidot pastāvīgi darbojošos izsoles komisiju. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas nolikuma projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 12.07.2017. atzinumu (protokols Nr.7/2017, §8) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas nolikumu. 
2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.67 protokola pielikumā 
 

§13 
Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis 
J.Grabčiks lūdz Zvejniekciema vidusskolas direktoru A.Dulpiņu paskaidrot, kāda budžetā 
paredzētā tehnika netiks iegādāta, lai atmaksātu transporta pakalpojumus par izglītojamo 
piedalīšanos pasākumos.  
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A.Dulpiņš – nākamā gada budžets tiek plānots oktobrī – novembrī, un iekļauties plānojumos ir 
sarežģīti.  Šogad skola piedalījusies daudz pasākumos, kur guva labus rezultātus. Šobrīd, lai 
atmaksātu transporta pakalpojumus, Zvejniekciema vidusskola atsakās no datortehnikas - 
interaktīvās tāfeles.  Uz šo brīdi budžetā nav citas pozīcijas, no kuras varētu pārcelt finanšu 
līdzekļus.  
J.Grabčiks - ņemot vērā, ka interaktīvās tāfeles iegāde tiks plānota nākamā gada budžetā, uzreiz 
līdzekļus piešķirt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
E.Grāvītis – ja iestādes vadītājam trūkst finansējuma, vadītājam esošā budžeta ietvaros jāizvērtē 
prioritātes. Debatēs piedalās: J.Grabčiks, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, N.Līcis.  
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 06.07.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§15), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Zvejniekciema vidusskolas budžeta izdevumu plānu (Datortehnika, sakaru 

un cita biroja tehnika) par 1 500,00 EUR. 
1.2. palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta izdevumu plānu (Izdevumi par 

transporta pakalpojumiem) par 1 500,00 EUR, lai atmaksātu transporta pakalpojumus 
par izglītojamo piedalīšanos dažādos pasākumos. 

 
Lēmums Nr.68 protokola pielikumā 

 
§14 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Hiking route along the Baltic sea 
costline Latvia – Estonia” realizācijai 

Ziņo E.Grāvītis 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē deputātus par projektu. Projekta 
ietvaros plānots būvēt takas Baltās kāpas rajonā. 
N.Līcis jautā, vai tiek realizēti risinājumi no “LIFE” projekta? P.Lielmanis paskaidro, ka ieteikumi 
no “LIFE” projekta tiks izmantoti. 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 10.07.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols 
Nr.7/2017§13), pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 5 gadiem 30 000,- euro apmērā, ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2018. projekta 
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“Hiking route along the Baltic sea costline Latvia – Estonia” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru 
par laipu, noeju un norobežojošo margu izveidi Baltās kāpas teritorijā projekta „ Hiking 
route along the Baltic sea costline Latvia – Estonia” realizācijai. 

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

 
Lēmums Nr.69 protokola pielikumā 
 

§15 
Par pašvaldības budžeta izmaiņām projekta “Veselības veicināšanas  

pasākumi Saulkrastu novadā” īstenošanai 
Ziņo E.Grāvītis  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka iepriekš tika lemts par 
izmaksām priekšfinansējuma nodrošināšanai, saskaņā ar projekta nosacījumiem 10% apmērā.  
P.Lielmanis informē par pasākumiem projekta ietvaros – finanšu līdzekli paredzēti skolēnu 
peldbaseina apmaksai, t.s. transporta pakalpojumiem nokļūšanai līdz peldbaseinam, tiks organizēti 
semināri izglītības iestādēs par veselības veicināšanu un slimību profilaksi, izglītojošie pasākumi 
par sirds un asinsvadu veselību un atkarībām un nometņu organizēšana senioriem.  
Ārējais finansējums ir 100% apmērā, kas nav pašvaldības finansējums.  
J.Grabčiks uzdod jautājumu Finanšu daļas vadītājam – finansistam Gatim Vīgantam, kāda summa 
ir pašvaldības budžetā neparedzētiem gadījumiem? G.Vīgants atbild – 50914 euro. 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 11.07.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols 
Nr.7/2017§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem” par 8 424,00 euro. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
2.1. Samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta 

izdevumu plānu par 936,00 euro. 
2.2. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "Veselības veicināšanas pasākumi 

Saulkrastu novadā”” budžeta izdevumu plānu par 9 360,00 euro. 
 
Lēmums Nr.70 protokola pielikumā 
 

§16 
Par grozījumiem pašvaldības ielu un ceļu fonda  

līdzekļu izlietošanas programmā 
Ziņo E.Grāvītis.  
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SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš informē, ka līdzekļi 
nepieciešami bedrīšu remontam. 
 
Plkst.15.55 deputāte S.Ancāne atstāj sēdes zāli 
 
J.Grabčiks par ceļu nomaļu remontu. G.Ozoliņš paskaidro, ka saskaņā ar deleģēšanas līgumu, 
jebkuru darbu veikt uzdod Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija.  
 
Plkst. 15:57 ierodas S.Ancāne 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja, finansista G.Vīganta 11.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§17), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 speciālā budžeta 

izdevumos: 
1.1.Samazināt izdevumu pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” budžeta 

izdevumu plānu: 
1.1.1. “Grants un šķembu seguma uzturēšana” par 2 000,00 euro; 
1.1.2. “Ielu un ceļu kopšana” par 2 000,00 euro. 

1.2.Palielināt izdevumu pozīcijas “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” budžeta 
izdevumu plānu “Melnā seguma uzturēšana” par 4 000,00 euro.  

 
Lēmums Nr.71 protokola pielikumā 
 

§17 
Par izmaiņām iestādes “Jauniešu māja” budžetā 

Ziņo E.Grāvītis 
Pašvaldības iestādes “Jauniešu māja” jaunatnes darbinieks Renārs Peksis informē, ka tika noslēgts 
līgums ar juridisko personu. Budžetā līdzekļi tika paredzēti līgumdarbiem ar fiziskām personām.  
 
 Izskatot Jauniešu mājas vadītājas p.i. I.Feldmanes 10.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§16), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu 

(Līgumdarba algas) par 2100,00 EUR. 
1.2. palielināt iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu par 

2 100,00 EUR, lai atmaksātu juridiskas personas izrakstītos rēķinus. 
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Lēmums Nr.72 protokola pielikumā 
 

§18 
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas  
Mūzikas un mākslas skolas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 22.06.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§14), pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta izdevumu plānu 

(Remontmateriāli) par 300,00 EUR. 
1.2. palielināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta izdevumu plānu par 

300,00 EUR, lai atmaksātu reprezentācijas izdevumus saistībā ar Šauļu Dainu mūzikas 
skolas pedagogu un audzēkņu kolektīvu uzņemšanu. 

 
Lēmums Nr.73 protokola pielikumā 

 
§19 

Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas  
izveidošanu 

Ziņo E.Grāvītis. Lūdz precizēt lēmumprojekta nosaukumu, izteikt šādā redakcijā “Par 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžeta izveidošanu”. Deputātiem iebildumu nav. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par 2.2.8. punkta summām. Informācijas sistēmu administrators Krists 
Lielmanis paskaidro, ka par šiem budžeta līdzekļiem ir plānota arī printeru toneru iegāde domes 
darbiniekiem.  
 
 Izskatot IS administratora K.Lielmaņa 11.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§22), pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt lēmuma nosaukumu “Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžeta 
izveidošanu”. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:  
2.1.samazināt budžeta pozīcijas “Administrācija” (Struktūrvienība 0111, M111) budžeta 

izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 4 288,00 euro apmērā; 
2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 1 012,00 euro 
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apmērā. 
2.2.samazināt budžeta pozīcijas “Administrācija” (Struktūrvienība 0111, M112) budžeta 

izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 500,00 euro; 
2.2.2. EKK 2235(Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 

600,00 euro; 
2.2.3. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 400,00 euro; 
2.2.4. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 2 

500,00 euro; 
2.2.5. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 2 760,00 euro; 
2.2.6. EKK 2252 (Informācijas sistēmas uzturēšana) pa 5 000,00 euro; 
2.2.7. EKK 2259 (Pārējie informācijas tehnoloģijas pakalpojumi) par 120,00 

euro; 
2.2.8. EKK 23111(Kancelejas preces) par 2 550,00 euro; 
2.2.9. EKK 23121 (Inventārs) par 215,00 euro;  
2.2.10. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 400,00 euro; 
2.2.11. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 850,00 euro; 
2.2.12. EKK 5232 (Saimniecības materiāli) par 250,00 euro; 
2.2.13. EKK 2351 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 350,00 euro;  
2.2.14. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 6420,00 

euro.  
2.3.palielināt budžeta pozīcijas “Informācijas tehnoloģijas nodaļa” (Struktūrvienība 021) 

budžeta izdevumu plānu:  
2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 4 288,00 euro apmērā; 
2.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 1 012,00 euro 

apmērā; 
2.3.3. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 500,00 euro; 
2.3.4. EKK 2235(Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 

600,00 euro; 
2.3.5. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 400,00 euro; 
2.3.6. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 2 

500,00 euro; 
2.3.7. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 2 760,00 euro; 
2.3.8. EKK 2252 (Informācijas sistēmas uzturēšana) pa 5 000,00 euro; 
2.3.9. EKK 2259 (Pārējie informācijas tehnoloģijas pakalpojumi) par 120,00 

euro; 
2.3.10. EKK 23111(Kancelejas preces) par 2 550,00 euro; 
2.3.11. EKK 23121 (Inventārs) par 215,00 euro;  
2.3.12. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 400,00 euro; 
2.3.13. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 850,00 euro.  
2.3.14. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 250,00 euro; 
2.3.15. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 350,00 euro; 
2.3.16. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 6420,00 

euro.  
3. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Informācijas 

tehnoloģiju nodaļas (Struktūrvienība 021) budžetā 6 605,00 EUR apmērā, lai 
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nodrošinātu nodaļas izveidi ar 2017.gada 1.augustu sekojošos ekonomiskās 
klasifikācijas kodos (EKK): 

3.1.EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 4 072,00 euro apmērā; 
3.2.EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai) 86,00 euro apmērā; 
3.3.EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

neaprēķina iemaksas) par 150,00 euro; 
3.4.EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 961,00 euro apmērā; 
3.5.EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 150,00 euro; 
3.6.EKK 22192(Interneta pieslēguma maksa) par 50,00 euro; 
3.7.EKK 23121 (Inventārs) par 511,00 euro;  
3.8.EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 455,00 euro; 
3.9.EKK 5121 (Datorprogrammas) par 170,00 euro.  

 
Lēmums Nr.74 protokola pielikumā 
 

§20 
Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas 

amata vietu sarakstā 
Ziņo E.Grāvītis. Jautājums ir atlikts no š.g. aprīļa. Sakarā ar reorganizāciju Saulkrastu sociālajā 
dienestā parādījās nepieciešamība pēc izglītības psihologiem vidusskolās. Saulkrastu vidusskolā 
šāda amata vieta jau ir izveidota. 
 

Saulkrastu novada dome, izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa 
2017.gada 10.aprīļa iesniegumu par jaunas amata vietas “Izglītības psihologs” izveidošanu un 
finansējuma piešķiršanu, konstatē: 

1) sakarā ar Saulkrastu Sociālā dienesta reorganizāciju, Zvejniekciema vidusskolā no 
2017.gada 14.marta nav nodrošināti izglītības psihologa pakalpojumi; 

2) ikdienas darbā Zvejniekciema vidusskolā pieaug gadījumu skaits, kad nepieciešama 
psihologa palīdzība; 

3) lai Zvejniekciema vidusskola varētu realizēt speciālās izglītības programmu, skolai 
nepieciešams Izglītības psihologs.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Zvejniekciema vidusskolas mācību procesa norisi, 
pamatojoties uz 

1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var 
noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 

2) MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”; 
3) MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”; 
4) Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols 

Nr.7/2017§6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izveidot Zvejniekciema vidusskolā ar 2017.gada 15.augustu amata vietu: 
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Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Slodze 
Stundu 
skaits 
nedēļā 

Mēnešalga 
konkrētam amatam 

(euro) 

Profesijas 
kods 

Izglītības 
psihologs 

1 1 30 796 2434 03 

 
2. Piešķirt finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 

(Struktūrvienība 03) budžetā 3 529,00 euro apmērā, lai nodrošinātu Zvejniekciema 
vidusskolas Izglītības psihologa atalgojumu sākot ar 2017.gada 15.augustu šādos 
ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 2 786,00 euro apmērā; 
2.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai) 86,00 euro apmērā; 
2.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 657,00 euro apmērā 

 
Lēmums Nr.75 protokola pielikumā 
 

§21 
Par jaunas amata vietas izveidi 

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
Ziņo E.Grāvītis. Šādas amata vietas izveidošana ir saistīta ar to, ka tiks vienkāršota uzraudzības 
sistēma attiecībā uz pašvaldības īpašuma esošajiem ielām un ceļiem. Pašvaldība pārņems šīs 
funkcijas no SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim Guntaram 
Ozoliņam, kāds ir atalgojums šim speciālistam SIA “Saulkrastu komunālserviss”? 
G.Ozoliņš – 750 euro + nodokļi, ap 1000 euro. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka pašvaldībā ielu un ceļu 
apsaimniekošanas speciālistam būs vairāk darba pienākumu.  
N.Līcis norāda uz iekšējo noteikumu punktu 36.1-36.6 vārdu locījumiem. Lūdz izteikt vienā 
locījumā. Ierosina punktu 36.5 “Pārzināt un sistemātiski pārbaudīt ielu un ceļu stāvokļa atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, kā arī plānot ielu un ceļu, tai skaitā konstruktīvo elementu, remonta, 
atjaunošanas un pārbūves darbu veikšanu” pārvietot kā 36.1 punktu. 
Debates par Ielu un ceļu apsaimniekošanas nodaļas uzdevumiem. Debatēs piedalās: N.Līcis, 
B.Veide, J.Grabčiks, E.Grāvītis, A.Gavars. 
G.Lāčauniece norāda uz drukas kļūdām. 
 

2017.gada 11.jūlijā Saulkrastu novada domē saņemts pašvaldības izpilddirektora  Andreja 
Arņa iesniegums par ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālista amata vietas izveidošanu  
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā. Speciālists nodrošinās pašvaldības īpašumā esošo 
ielu un ceļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.07.2017. sēdes atzinumu 
(protokols 8/2017 §11) un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2017§21), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Izveidot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā ar 

2017.gada 1.augustu amata vietu: 
 

Amatu saime, 
apakšsaime 

 

Amata 
līmenis 

 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

3. 
Apsaimniekošana 

II C 
Ielu un ceļu 

apsaimniekošanas 
speciālists 

1 9 1190 1050 3112 16 

 
2. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

nolikumā “Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nolikums”” . 

3. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība 019,M311) budžetā 2 910,00 EUR apmērā, lai 
nodrošinātu amata vietas izveidi ar 2017.gada 1.augustu šādos ekonomiskās klasifikācijas 
kodos (EKK): 

3.1.EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem 
neaprēķina iemaksas) par 220,00 euro; 

3.2.EKK 23121 (Inventārs) par 600,00 euro;  
3.3.EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 400,00 euro; 
3.4.EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 226,00 euro. 
3.5.EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 390,00 euro. 
3.6.EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1074,00 euro.  

 
Lēmums Nr.76 protokola pielikumā 
 

§22 
Par jaunas struktūrvienības izveidošanu 

iestādē “Saulkrastu novada dome” 
Ziņo E.Grāvītis 
J.Grabčiks ierosina nolikuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā: “Nodaļas mērķis ir ievest pašvaldībā 
vienotu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju stratēģiju un nodrošināt kvalitatīvu 
infrastruktūras funkcionēšanu”. Deputāti atbalsta J.Grabčika priekšlikumu. 
J.Grabčiks lūdz papildināt nolikumu ar 8.17. apakšpunktu šādā redakcijā: “Izstrādāt pašvaldībai 
un tās iestādēm vienotu politiku IT, telekomunikāciju iekārtu iegādei un tehniskā parka 
atjaunošanai.” 
E.Grāvītis lūdz precizēt 11.2. punktu, aizvietot vārdus “datorsistēmu un datortīklu administrators” 
ar vārdiem “informācijas sistēmu administrators”. Deputātiem iebildumu nav. 
 

2017.gada 11.jūlijā Saulkrastu novada domē ir saņemts informācijas sistēmu 
administratora Krista Lielmaņa iesniegums par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidi, kas 
nodrošinātu kvalitatīvu informācijas sistēmu darbību, ātru reakcijas laiku uz datortehnikas 
tehniskām problēmām, kā arī garantētu valsts noteikto drošības prasību minimumu, tostarp 
informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka funkciju nodrošināšanu. 
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Izvērtējot pašvaldības informācijas sistēmu administratora darba specifiku un tā 
noslogotību un, pamatojoties uz 12.07.2017 Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols 
Nr.7/2017§22) un  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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.augustu, izveidot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu 
novada dome” sastāvā  struktūrvienību “Informācijas tehnoloģiju nodaļa” (turpmāk – IT 
nodaļa), kas tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. 

2. Veikt grozījumus pašvaldības amata vietu sarakstā ar 2017.gada 1.augustu: 
2.1. izveidot jaunu amata vietu “Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs”; 
2.2. pārcelt iestādes “Saulkrastu novada dome” administrācijas sastāvā esošo amata vietu 

“Informācijas sistēmas administrators” uz IT nodaļu. 
3. Apstiprināt IT nodaļas amatu sarakstu: 

 
Amatu 
saime, 

apakšsaime 
 

Amata 
līmenis 

 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

19.3.  
Informācijas 
tehnoloģijas. 

IT un IS 
vadība 

III B 
IT nodaļas 

vadītājs 
1 13 1917 1286 1330 09 

19.2. 
Informācijas 
tehnoloģijas. 
Datu atbalsts 

II 
Informācijas 

sistēmu 
administrators 

1 10 1287 1072 2522 03 

 
4. Apstiprināt IT nodaļas nolikumu. 
5. Uzdot Lietvedības un personāla nodaļai sadarbojoties ar IS administratoru līdz 2017.gada 

31.jūlijam izstrādāt IT nodaļas darbinieku amata aprakstus.  
6. Uzdot Juridiskai nodaļai veikt grozījumus 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.  
  

Lēmums Nr.77 protokola pielikumā 
 

§23 
Par finansējuma piešķiršanu projekta  

“Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” atbalstam 
Ziņo E.Grāvītis. Jautājums tika skatīts divās Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
sēdēs un jūlija Finanšu komitejas sēdē. 
A.Deniškāne informē, ka sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
un muzeju vadītāju Dagniju Gurtiņu, projekts tika izvērtēts. 
 
 Izskatot SIA “Apvārsnis” valdes priekšsēdētāja V.Grīviņa 12.05.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols Nr.7/2017§23), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 280,00 euro, lai 
atbalstītu projektu “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!”. 

2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs”” budžeta plānu par 280,00 euro (Struktūrvienība 14, ekonomiskās 
klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti padotības 
iestādēm).  

 
Lēmums Nr.78 protokola pielikumā 
 
Plkst. 16.27 tiek izsludināts 5 min. pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 16.37 
 

§24 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

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

Ziņo E.Grāvītis 
Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē par budžeta grozījumiem.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 
05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. 
sēdē (protokols Nr.7/2017§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 45. un 46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte,  B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

 
Lēmums Nr.79 protokola pielikumā 
 

§25 
Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis jautā, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts revidents.  
E.Grāvītis paskaidro, ka tika lūgts Valsts kasei ieteikt revidentu, tiem revidentiem arī tika aizsūtīts 
piedāvājums. Tika saņemta atbilde no trīs revidentiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta pirmo daļu un Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas Jolanta Rudzītes 2017.gada 06.jūlija 
iesniegumu.  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 zvērinātu revidenti Sandru Vilcāni, sertifikāta Nr.30, 2017., 2018.gada finanšu 
pārskata un revīzijas veikšanai; 

2. paredzēt finanšu līdzekļus zvērināta revidenta pakalpojuma apmaksai 2018.gadam 11 858 
EUR, 2019.gadam 7114.80 EUR; 

3. Saulkrastu pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu par zvērināta revidenta 
pakalpojumiem finanšu pārskatu revīzijai un zvērināta revidenta atzinuma sniegšanai par 
2017., 2018.gada konsolidēto finanšu  pārskatu. 

 
Lēmums Nr.80 protokola pielikumā 
 

§26 
Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 7.jūlija 
iesniegumu par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 12.07.2017. atzinumu (protokols Nr.7/2017§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Atļauju komisiju uz domes pilnvaru laiku šādā sastāvā: 
1.1. Andrejs Arnis, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors; 
1.2. Bruno Veide, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
1.3. Aleksandrs Inārs Zaharāns, Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
1.4. Santa Ancāne, Saulkrastu novada domes deputāte; 
1.5. Alens Horsts, Saulkrastu novada domes deputāts; 

 
Lēmums Nr.81 protokola pielikumā 

 
§27 

Par Administratīvās komisijas izveidošanu  
un komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 7.jūlija 
iesniegumu par Administratīvās komisijas  sastāva apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 24. un 27.punktu, Administratīvās komisijas 
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nolikuma 2.2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. atzinumu 
(protokols Nr.7/2017§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada Administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā. 
2. Apstiprināt Administratīvo komisiju uz domes pilnvaru laiku šādā sastāvā: 

1.1. Rita Brīvkalne, Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece; 
1.2. Kristīne Felkere, Saulkrastu novada domes klientu apkalpošanas speciāliste; 
1.3. Artis Blankenbergs, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā 

īpašuma speciālists; 
1.4. Aleksandrs Inārs Zaharāns, Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
1.5. Guntis Vinteris, Saulkrastu pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks. 

3. Iecelt par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju Ritu Brīvkani. 
 

Lēmums Nr.82 protokola pielikumā 
 

§28 
Par Īpašumu izsoles komisijas izveidošanu  

un komisijas sastāva apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Aicina izvirzīt kandidātus Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāja amatam. 
Deputātiem nav priekšlikumu. E.Grāvītis izvirza savu kandidatūru. Deputātiem iebildumu nav. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas 
Saksones 2017.gada 5.jūlija iesniegumu par pastāvīgi darbojošās izsoļu komisijas izveidošanu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. atzinumu (protokols Nr.7/2017§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisiju 3 locekļu sastāvā. 
2. Apstiprināt Īpašumu izsoles komisiju uz domes pilnvaru laiku šādā sastāvā: 

2.1 Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs; 
2.2 Artis Blankenbergs, Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists; 
2.3 Jolanta Rudzīte, Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede. 
3. Iecelt par Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti. 
4. Iecelt par Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieku Arti Blankenbergu. 

 
Lēmums Nr.83 protokola pielikumā 

 
§29 

Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 
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Ziņo E.Grāvītis.  
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanitas Saksone informē, ka iepriekš Saulkrastu 
vēlēšanu komisija strādāja desmit locekļu sastāvā. 
Debates par komisijas locekļu skaitu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece, 
L.Vaidere. Deputāti vienojās izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju 10 locekļu sastāvā. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 07.07.2017. iesniegumu 
„Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu”, pamatojoties uz likuma „Republikas 
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 
5.panta pirmo daļu un 9.pantu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdes 
atzinumu (protokols Nr. 7/2017§9) 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju 10 locekļu sastāvā. 
2. Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt līdz 

2017.gada 21.augustam. 
 
Lēmums Nr.84 protokola pielikumā 
 

§30 
Par būves uzņemšanu pašvaldības bilancē 

Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis uzdod jautājumu, kam pieder zeme. Izpilddirektora vietnieks A.Gavars informē, ka zeme 
pieder privātpersonai. Uz nomas līguma pamata pašvaldība šo zemi iznomā. Zemes nomas līgums 
noslēgts uz desmit gadiem. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 06.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 12.07.2017. Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, 
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu pašvaldības bilances nepabeigtās būvniecības objektu – gājēju 
celiņš Bērzu aleja 6, Zvejniekciems, Saulkrastu novads vērtību 8342.22 euro; 

2. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē būvi – gājēju celiņš Bērzu aleja 6, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads vērtību 8342.22 euro 

 
Lēmums Nr.85 protokola pielikumā 

 
§31 

Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar 
SIA “Pūces skola” 
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Ziņo E.Grāvītis 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka jautājums tika skatīts 
komitejas sēdē. Vērtēšanas komisijas locekļi izvērtēja, atzina par atbilstošiem četrus projektus, 
viens projekts tika noraidīts. P.Lielmanis pauž viedokli par pretrunīgu nolikumu “Par Saulkrastu 
novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda 2017.gadam”. 
A.Dulpiņš jautā, kādam nolūkam tiks izmantots piešķirtais finansējums. E.Grāvītis paskaidro – 
tiks iegādāti soliņi tenisa kortu labiekārtošanai. 
Debates par nolikuma punktu, ka projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots peļņas 
gūšanai. Debatēs piedalās: J.Grabčiks, A.Dulpiņš.  
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā projektu konkursa rezultātiem, atbilstoši 
Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē (prot. Nr.5/2017§47) apstiprinātajam 
Nolikumam par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda 
2017. gadam, kas izskatīti 2017. gada 12. jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas un 
Finanšu komitejas sēdēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Vērtēšanas komisijas lēmumu par projekta “Saulkrastu tenisa kortu 
labiekārtošana” apstiprināšanu.  

2. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju SIA “Pūces skola” par iesniegtā projekta 
“Saulkrastu tenisa kortu labiekārtošana” īstenošanu, piešķirot pašvaldības 
līdzfinansējumu 750,00 euro. 

 
Lēmums Nr.86 protokola pielikumā 

 
§32 

Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar 
Agnesi Kūliņu- Priedi 

Ziņo E.Grāvītis. Projekta ietvaros tiks iegādāta tehnikas vienība, kuru datorspeciālists identificē 
kā printeri. Saskaņā ar nolikumu “Nolikums par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu 
no projektu atbalsta fonda 2017.gadam” projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots 
datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei. 
Projekta iesniedzēja Agnese Kūliņa-Priede paskaidro deputātiem, ka fotogrāfijas nevar savādāk 
izdrukāt, tikai izmantojot printeri. Birojos šāda tipa printeri neizmanto, jo kārtridža cena ir divreiz 
augstākā nekā parastam printerim. Šis būs specifisks, pārvietojams pakalpojums. A.Kūliņa-Priede 
aicina atbalstīt jaunu ideju, jaunu pakalpojumu Saulkrastos. 
Debates par finansējuma piešķiršanu atbilstoši nolikumam. Debatēs piedalās: A.Dulpiņš, 
E.Grāvītis, J.Grabčiks.  
  

Izskatot lēmumprojektu “Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un 
līguma slēgšanu ar Agnesi Kūliņu – Priedi”, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 4 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 9 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
 
NOLEMJ:  
Lēmums nav pieņemts. 
  

§33 
Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
N.Līcis atbalsta inventāra iegādi, bet uzskata, ka iestādes “Jauniešu māja” budžeta izskatīšanas 
laikā bija iespēja iekļaut izmaksas inventāra iegādei “Bēbīšu skolai”. Domei bija jānodrošina 
iestāde ne tikai ar pedagogu, bet arī ar inventāru. 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā projektu konkursa rezultātiem, atbilstoši 
Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē (prot. Nr.5/2017§47) apstiprinātajam 
Nolikumam par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda 
2017. gadam, kas izskatīti 2017. gada 12. jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas un 
Finanšu komitejas sēdēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas lēmumu par projekta “Mazuļu interešu izglītības un 
attīstības veicināšana” apstiprināšanu. 

2. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju /vārds, uzvārds/ par iesniegtā projekta “Mazuļu 
interešu izglītības un attīstības veicināšana” īstenošanu, piešķirot pašvaldības 
līdzfinansējumu 743,53 euro. 

 
Lēmums Nr.87 protokola pielikumā 
 

§34 
Par pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar 

biedrību “Saulkrastu pensionāru biedrība” 
Ziņo E.Grāvītis.  
Debates par finansējuma piešķiršanu. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, J.Grabčiks, A.Aparjode, 
A.Deniškāne. 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā projektu konkursa rezultātiem, atbilstoši 
Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē (prot. Nr.5/2017§47) apstiprinātajam 
Nolikumam par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu atbalsta fonda 
2017. gadam, kas izskatīti 2017. gada 12. jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas un 
Finanšu komitejas sēdēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas lēmumu par projekta ““Mēs esam Saulkrastieši” - 
atmiņu stāsti par Saulkrastiem un tās iedzīvotājiem” apstiprināšanu.  

2. Noslēgt līgumu ar projekta īstenotāju biedrību “Saulkrastu pensionāru biedrība” par 
iesniegtā projekta ““Mēs esam Saulkrastieši” - atmiņu stāsti par Saulkrastiem un tās 
iedzīvotājiem” īstenošanu, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 520,20 euro. 

 
Lēmums Nr.88 protokola pielikumā 
 

§35 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA „LatQuality” 
Ziņo E.Grāvītis 
 
 Izskatot SIA „LatQuality”, reģ. Nr.40103667158, adrese: Zvejnieku iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., valdes locekļa Imanta Kalviša 19.06.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.08/2017, pamatojoties uz 
2014.gada 1.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma 6. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Aparjode, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, I.Veide), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, A.Horsts), 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 3 (trīs) gadiem 2014.gada 1.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu, kas 
noslēgts ar SIA „LatQuality”, reģ. Nr. 40103667158, par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 13C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 8013 002 
0054, daļas 170 m2 platībā nomu vasaras kafejnīcas uzturēšanai. 

 
Lēmums Nr.89 protokola pielikumā 
 

§36 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala  

Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles atzīšanu par nenotikušu  

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 19.06.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, 
pamatojoties uz 16.06.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas 
iela 19 (kadastra Nr. 80130033067), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada 16.jūnija 
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (16.06.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.90 protokola pielikumā 
 

§37 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  
un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu par zemesgabala cenu. Nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs paskaidro, ka cena netika samazināta. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.5/2017 §39 “Par zemes īpašuma Pļavas iela 19, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” 16.06.2017. 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 12.07.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3067, platība 2641 
kv.m,  otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

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

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

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 15.09.2017. plkst. 10.00 rīkot nekustamā 
īpašuma  otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.91 protokola pielikumā 
 

§38 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala  

Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles atzīšanu par nenotikušu  
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Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 19.06.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, 
pamatojoties uz 16.06.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta 
zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Pļavas 
iela 21 (kadastra Nr. 80130033068), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada 16.jūnija 
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (16.06.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.92 protokola pielikumā 
 

§39 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, 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 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.5/2017 §40 ,,Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu’’ 16.06.2017. 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 12.07.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3068, platība 2415 
kv.m,   otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

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

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

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 15.09.2017. plkst. 10.30 rīkot nekustamā 
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īpašuma  otro izsoli ar augšupejošu soli. 
 

Lēmums Nr.93 protokola pielikumā 
 

§40 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala  

Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles atzīšanu par nenotikušu  

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, pamatojoties 
uz 30.06.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Pļavas 
iela 23 (kadastra Nr. 80130033069), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada 30.jūnija 
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (30.06.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.94 protokola pielikumā 
 

§41 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, Saulkrasti, 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 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.5/2017 §41 ,,Par zemes īpašuma Pļavas iela 23, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu’’ 30.06.2017. 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 12.07.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 
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Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3069, platība 2455 
kv.m,   otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

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

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

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 15.09.2017. plkst. 11.00 rīkot nekustamā 
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.95 protokola pielikumā 

 
§42 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala  
Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu  
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, pamatojoties 
uz 30.06.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Pļavas 
iela 25 (kadastra Nr. 80130033070), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada 30.jūnija 
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (30.06.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.96 protokola pielikumā 
 

§43 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 25, Saulkrasti, 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 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.5/2017 §42 ,,Par zemes īpašuma Pļavas iela 25, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu’’ 30.06.2017. tika organizēta izsole, kura atzīta par nenotikušu. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu 
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līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 
Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3070, platība 2440 
kv.m,   otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

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

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

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 15.09.2017. plkst. 11.30 rīkot nekustamā 
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.97 protokola pielikumā 
 

§44 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala  

Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles atzīšanu par nenotikušu  

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, pamatojoties 
uz 30.06.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Pļavas 
iela 27 (kadastra Nr. 80130033071), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada 30.jūnija 
izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (30.06.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks. 

 
Lēmums Nr.98 protokola pielikumā 
 

§45 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

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

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 05.07.2017. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē, protokols Nr.8/2017, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.5/2017 §43 ,,Par zemes īpašuma Pļavas iela 27, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu’’ 30.06.2017. 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 12.07.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2017), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 
Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 3071, platība 2401 
kv.m,   otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

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

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

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 15.09.2017. plkst. 12.00 rīkot nekustamā 
īpašuma otro izsoli ar augšupejošu soli. 

 
Lēmums Nr.99 protokola pielikumā 
 

§46 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Vēsma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2160, 2017.gada 5.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 datums/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/adrese/, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas 
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iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.100 protokola pielikumā 
 

§47 
Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/,  

/vārds, uzvārds/ un nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ 
deklarēto dzīvesvietu 

Ziņo E.Grāvītis. Atteikuma pamats - zemesgrāmatā ir reģistrēts īres līgums.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Vēsma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2160, 2017.gada 5.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, 12.pantu, Ministru kabineta 
11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds, dzimšanas datums/, /vārds, uzvārds, dzimšanas 
datums/, /vārds, uzvārds, dzimšanas datums/, nepilngadīgo bērnu /vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums/, un /vārds, uzvārds, dzimšanas datums/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/adrese/, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, jo nav tiesiska pamata 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

 
Lēmums Nr.101 protokola pielikumā 
 

§48 
Par /vārds, uzvārds/  deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161, 2017.gada 8.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 datums/, deklarēto dzīvesvietu adresē: 
/adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu 
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anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.102 protokola pielikumā 

 
§49 

Par /vārds, uzvārds/deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas Rīgā, /adrese/, 2017.gada 29.jūnija iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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/, 
Saulīte , Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.103 protokola pielikumā 
 

§50 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 27.06.2017. 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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/, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.01.2017. līdz 31.08.2025.  

 
Lēmums Nr.104 protokola pielikumā 
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§51 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
26.06.2017. 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 06.06.2017. līdz 
30.03.2022.  

 
Lēmums Nr.105 protokola pielikumā 
 

§52 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Gaisma Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 06.07.2017. 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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/, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 
28.06.2017. līdz 27.06.2027.  

 
Lēmums Nr.106 protokola pielikumā 
 

§53 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
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10.07.2017. 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”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 05.04.2017. līdz 
04.04.2022.  

 
Lēmums Nr.107 protokola pielikumā 
 

§54 
Par vienošanās slēgšanu ar SIA “Getliņi EKO” pie līguma par pakalpojumu  

sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” 
Ziņo E.Grāvītis. SIA “Getliņi EKO” plāno iesniegt projektu, lai saņemtu Eiropas Savienības 
finansējumu, saskaņā ar projekta nosacījumiem, nepieciešams spēkā esošais līgums ar darbības 
termiņu 7-8 gadi. Līdz ar to SIA “Getliņi EKO” lūdz pagarināt līguma termiņu līdz 2023.gada 
31.decembrim. Līgums ir par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi”. Šāds līgums ir 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plānu valstī, kur Saulkrasti ietilpst Pierīgas reģionā un kā 
noteiktais atkritumu apglabāšanas poligons ir “Getliņi”. 
 

 Izskatot SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna 13.07.2017. iesniegumu 
Nr.96-18/2017, par vienošanās slēgšanu pie līguma par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Getliņi’’, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1511. un 1512.pantu,  Ministru kabineta 30.08.2016. 
noteikumiem Nr.588 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. 
pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 ar SIA Getliņi EKO’’ vienošanos pie līguma par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi”.   

 
Lēmums Nr.108 protokola pielikumā 
 

§55 
Par līguma slēgšanu ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi  

par informācijas sistēmas “Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu un ziņu 
aktualizēšanu 

Ziņo E.Grāvītis 
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 Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas Sanitas Saksones 17.07.2017. 
iesniegumu par līguma slēgšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par informācijas 
sistēmas “Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu un ziņu aktualizēšanu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1511. un 
1512.pantu, Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumu Nr.131 ,,Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 
aktualizēšanas kārtība’’ 7. un 19.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līgumu par informācijas sistēmas 
“Vienotā migrācijas informācijas sistēma” izmantošanu un ziņu aktualizēšanu.  

 
Lēmums Nr.109 protokola pielikumā 
 

§56 
Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Saulkrastos, II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Ziņo E.Grāvītis 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Guntars Ozoliņš informē, ka līdz š.g. 4.augustam 
jāiesniedz projekta pieteikums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta ietvaros plānots 
izbūvēt vairāk nekā 16,3 km kanalizācijas tīklu, 1,9 km kanalizācijas spiedvadus, sešas 
kanalizācijas sūkņu stacijas, paredzēta esošā kanalizācijas sūkņu rekonstrukcija un 4,8 km 
ūdensapgādes tīklu būvniecība. G.Ozoliņš informē par nepieciešamajiem grozījumiem 
26.10.2016. domes lēmumā.  
G.Ozoliņš - Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, iesniedzot projektu, jāsniedz apliecinājums 
par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” pieslēgumu 
nodrošinājuma plāna izpildi. Ministru kabineta noteikumi nosaka, kāds ir Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma apjoms, un kādam jābūt pieslēdzamo deklarēto iedzīvotāju skaitam. Projekta 
ietvaros jāpieslēdz 850 deklarētie iedzīvotāji. Pašvaldībai jāpalīdz nodrošināt šo pieslēgumu 
skaitu. 
N.Līcis uzskata, ka jautājums par pieslēgumiem pietiekoši svarīgs, ierosina izstrādāt plānu, kādā 
veidā veicināt pašvaldībā pieslēgumu izveidošanu. SIA “Saulkrastu komunālserviss” un 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapās jāievieto skaidra informācija par šiem pieslēgumiem – kas ir 
nepieciešams, kas var pieslēgties, cik tas izmaksā, kādi varētu būt atvieglojumi un t.t.  
Debates par pieslēgumu skaitu attiecībā uz deklarēto personu skaitu. Debatēs piedalās: N.Līcis, 
B.Veide, E.Grāvītis, J.Grabčiks. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu. E.Grāvītis atbild – 1531790,18 euro, 
summa ir no iepriekšējā domes lēmuma, iepirkuma rezultātā summa var mainīties. 
S.Osīte jautā par pieslēgumu būvniecību pie īpašumiem, kur deklarēto personu skaits ir zems. 
G.Ozoliņš paskaidro, ka tiek izvērtēts vai ir ekonomiski izdevīgi veikt pieslēgumus.  
 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas" īstenošanas ietvaros SIA “Saulkrastu komunālserviss” realizē projektu 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”. Projekta ietvaros plānots realizēt 
sekojošas darbības: 
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Nr.p.k. Aktivitāte Apjoms EUR 
1. 
 

Apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums un 
to elementu būvdarbu izmaksas: 

1 līgums 4 541 942,00 

1.1. Jaunu notekūdens savākšanas tīklu būvniecība 16 370 metri 3 509 749,90 
1.2. Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve 1 905 metri 194 310,00 
1.3. Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 6 gab 198 000,00 
1.4. Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija 1 gab 22 000,00 
1.5. Jaunu dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecība 4 800 metri 463 882.10 
1.6. Būvprojekta izstrāde 1 gab 140 000,00 
1.7. Būvprojekta autoruzraudzība 1 gab 14 000,00 
2. Būvuzraudzība 1 līgums 126 058,00 
3. Obligāto publicitātes pakalpojumu nodrošināšana 1 līgums 766,18 

KOPĀ IZMAKSAS 4 668 766,18 
 PVN 21% (neattiecināmās izmaksas) 980 440,90 

KOPĀ PROJEKTA IZMAKSAS 5 649 207,08 
 

Ieviešot augstākminēto projektu, Saulkrastu novada dome uzņemas saistības par projekta 
pieteikumā minēto rādītāju sasniegšanu, par ko jāsniedz apliecinājums Centrālajai finanšu un 
līgumu aģentūrai, iesniedzot projektu. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 26.10.2016. lēmumu Nr.14/2016 §53 “Par projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 2.kārta” plānotajiem izdevumiem 
pirms iesniegšanas SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu konkursā”. 

2. Uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” sagatavot un iesniegt projektu 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” SAM 5.3.1. „Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanās iespējas” aktivitātes ietvaros. 

3. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizācijai 
nodrošināt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 3 136 976,00 EUR (trīs 
miljoni viens simts trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši eiro, 00 centi) 
apmērā. 

4. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai 
1 038 301,06 EUR (viens miljons trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti viens eiro, 06 centi) 
apmērā. 

5. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ieguldījumu neattiecināmo izmaksu segšanai 
493 489,12 EUR (četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi eiro, 
12 centi) apmērā. 

6. Saulkrastu novada domei projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, 
II kārta” nepieciešamo līdzfinansējumu 1 531 790,18 EUR (viens miljons pieci simti 
trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit eiro, 18 centi) apmērā nodrošināt, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
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7. Finansējumu 1 531 790,18 EUR (viens miljons pieci simti trīsdesmit viens tūkstotis septiņi 
simti deviņdesmit eiro, 18 centi) apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, veicot pamatkapitāla palielināšanu. 

8. Uzdot SIA „Saulkrastu komunālserviss” nodrošināt projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ieviešanai nepieciešamo finansējumu 
980 440,90 EUR (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit eiro, 90 centi) 
apmērā PVN izmaksu segšanai. 

 
Lēmums Nr.110 protokola pielikumā 
 

§57 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 17.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 41.panta pirmo daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, 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 Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta ikgadējā 
atvaļinājuma (par darba periodu no 14.07.2015.- 13.07.2016.) daļu- 1 kalendāra nedēļu un 
4 darba dienas sākot ar 2017.gada 17.augustu līdz 2017.gada 29.augustam (ieskaitot).  

 
Lēmums Nr.111 protokola pielikumā 
 
Sēdi slēdz plkst.17.43 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas 
vecākā lietvede  

 I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 31.07.2017. 


