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 27.septembrī

Nr. 15/2017

Sēde sasaukta 2017.gada 27.septembrī 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, Bruno Veide, Andris Dulpiņš, Santa Ancāne, Antra
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis, Oksana Vanaga, Līga Vaidere,
Ivars Veide, Alens Horsts, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks
Nepiedalās deputāti:
Aiva Aparjode (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 papildināt darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
70.
Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu
71.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu
komunālserviss”
72.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 27, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
73.
Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē
74.
Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā
75.
Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
76.
Par papildus finansējumu Zvejniekciema vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
pedagogu atalgojumam
77.
Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
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78.
Par 2007.gada 28.februārī izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu un
2007.gada 28.februāra Domes lēmuma Nr.44 „Par Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu
un nolikuma apstiprināšu” atcelšanu
79.
Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu
80.
Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
J.Grabčiks iebilst pret divu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. Jautājums “Par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss””
jāizskata atsevišķi, lai izvērtētu līgumu, nepieciešams laiks. Nav pārliecības, ka šis jautājums ir tik
degošs, ka nepieciešams izskatīt šīs dienas domes sēdē.
E.Grāvītis paskaidro, ka domē ir uzsācis darbu ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists, šobrīd
veidojas situācija, ka domes darbinieka un SIA “Saulkrastu komunālserviss” funkcijas tiek
dublētas. Līdz ar to nepieciešams izbeigt esošo deleģēšanas līgumu un funkcijas pārlikt uz
pašvaldību.
J.Grabčiks jautā, vai līgums ir izvērtēts un tajā nav kļūdu. Ierosina skatīt atsevišķi.
B.Veide – līgums ir pārskatīts vairākas reizes.
N.Līcis lūdz E.Grāvītim pamatot nepieciešamību jautājuma “Par 2007.gada 28.februārī izveidotās
Uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu un 2007.gada 28.februāra Domes lēmuma Nr.44
„Par Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu”
iekļaušanu darba kārtībā, neskatoties uz to, ka komitejas sēdē tika lemts savādāk.
E.Grāvītis aicina izskatīt piebalsojamos jautājumus pēc kārtas, aicina deputātus lemt par jautājuma
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu
komunālserviss”” iekļaušanu darba kārtībā.
N.Līcis aicina deputātus nolikt malā ambīcijas un vienaldzību. Uzskata, ka, lai pieņemtu
kvalitatīvu lēmumu, jautājumus jāskata normālā secībā un laikā.
E.Grāvītis aicina balsot par jautājuma “Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma
izbeigšanu” un jautājuma “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
“Saulkrastu komunālserviss”” iekļaušanu darba kārtībā.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, I.Veide, A.Horsts,), „PRET”- 5 (N.Līcis,
O.Vanaga, L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks), „ATTURAS”- nav,
Jautājumi netiek iekļauti darba kārtībā.
N.Līcis uzskata, ka tā nav normāla kārtība, ka virkne būtisko jautājumu, kas skar gan finansiālos
jautājumus, gan domes turpmāko darbu, tiek skatīti ārpus normālās secības - materiāli netiek
laicīgi izsūtīti, lai deputāti varētu iepazīties un visiem ir izpratne par nolemto.
J.Grabčiks – ja nepieciešams šodien pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu,
deputātiem jārēķinās ar to, ka līguma izvērtēšana prasīs daudz laika.
E.Grāvītis paskaidro, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, šie jautājumi netiek iekļauti darba
kārtībā. Papildus jautājumus var iekļaut darba kārtībā, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas
no klātesošajiem domes deputātiem.
N.Līcis pauž viedokli par deputāta A.Horsta iesniegumu par Uzņēmēju konsultatīvās padomes
likvidēšanu. Lūdz domes priekšsēdētājam pamatot jautājuma iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā,
neskatoties uz komitejā nolemto.
E.Grāvītis informē, ka pēc komitejas sēdes A.Horsts iesniedza deputāta priekšlikumu. Uzskata, ka
priekšlikumam pievienotajā pielikumā jautājums ir pietiekoši detalizēti aprakstīts, lai deputāti
varētu šis dienas domes sēdē iepazīties un lemt.
Debates par jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. Debatēs piedalās: J.Grabčiks,
N.Līcis, E.Grāvītis.
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E.Grāvītis aicina balsot par jautājuma “Par 2007.gada 28.februārī izveidotās Uzņēmēju
konsultatīvās padomes likvidēšanu un 2007.gada 12.februāra Domes lēmuma Nr.44 „Par
Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšu” atcelšanu” iekļaušanu
darba kārtībā.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide, A.Horsts,), „PRET”- 5 (N.Līcis, O.Vanaga,
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks), „ATTURAS”- 1 (M.Kišuro),
Jautājums netiek iekļauts domes sēdes darba kārtībā.
N.Līcis pauž viedokli par darba kārtības jautājumu “Par dotācijas piešķiršanu Skultes ostas
pārvaldei”. Šis jautājums ir ļoti būtisks, skar liela apjoma finanšu līdzekļu piešķiršanu. Jautājums
netika skatīts komitejās, arī nav ārkārtas jautājums. Šos finanšu līdzekļus var pietiekoši labi izlietot
infrastruktūras ap ostu uzlabošanai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai - iedzīvotāju
drošībai, ielu apgaismojumam, ietvju izbūvei, trokšņu barjera izbūvei u.tml. Uzskata, ka ostas
pārvaldes rīcībā ir pietiekoši daudz finanšu līdzekļu. Aicina izslēgt jautājumu no darba kārtības un
skatīt komitejas sēdēs.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par jautājuma “Par dotācijas piešķiršanu Skultes ostas pārvaldei”
izslēgšanu no darba kārtības.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 5 (N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, S.Osīte,
J.Grabčiks), „PRET”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
M.Kišuro, I.Veide, A.Horsts,), „ATTURAS”- nav,
Jautājums netiek izslēgts no darba kārtības.
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

Darba kārtība:
1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.08.2017. domes sēdes un 13.09.2017. ārkārtas
sēdes lēmumu izpildi
2. Domes priekšsēdētāja ziņojums par SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdi
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
7. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Saulkrastu novada
pašvaldībai
8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un likvidēšanu,
lietošanas mērķa noteikšanu
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
nosaukuma likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu
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13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu
14. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
15. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
17. Par lēmuma atcelšanu
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
19. Par adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu
20. Par nekustamo īpašumu iegādi
21. Par Patapinājuma līguma noslēgšanu
22. Par Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi
23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu
24. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
25. Par līguma noslēgšanu ar biedrību „UNIVERSUM” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
26. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mans lācis” par pašvaldības līdzfinansēta privātās
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu
27. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
30. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
31. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
32. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
33. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
34. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
35. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
36. Par Saulkrastu novada bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Finanšu komitejas lēmumi
37. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtība”” apstiprināšanu
38. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos
Nr.IeN 9/2016 “Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu”
39. Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā
40. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
41. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
42. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
43. Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
44. Par budžeta grozījumiem
45. Par budžeta grozījumiem
46. Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
47. Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
48. Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
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49. Par finansējuma piešķiršanu no VJMMS budžeta
50. Par izglītības iestāžu izmaksu tāmi
51. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē un platību precizēšanu
52. Par pašvaldības īpašuma izslēgšanu no bilances
53. Par izlīguma noraidīšanu ar zemnieku saimniecību „Jauneglītes”
54. Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
55. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
56. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
57. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
58. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
59. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/deklarēto dzīvesvietu
60. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
61. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
62. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
63. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
64. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu
65. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
66. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu apstiprināšanu
67. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 25, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
68. Par dotācijas piešķiršanu Skultes ostas pārvaldei
69. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
70. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 27, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
71. Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē
72. Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
nolikumā
73. Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
74. Par papildus finansējumu Zvejniekciema vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
pedagogu atalgojumam
75. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
76. Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu
77. Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
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§1
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.08.2017. domes sēdes un 13.09.2017.
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
Ziņo pašvaldības izpilddirektors A.Arnis par 30.08.2017. domes sēdes lēmumiem.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmums “Par noteikumu “Saistošie noteikumi par
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” apstiprināšanu” –
noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM)
atzinuma sniegšanai, atbilde vēl nav saņemta.
Jautājums “Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu” – noteikumi ir publicēti
Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes ziņas” š.g. septembrī –
noteikumi ir spēkā.
Finanšu komitejas lēmums “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”
apstiprināšanu” – saņemts VARAM atzinums, noteikumi tiks publicēti š.g. oktobrī. Noteikumi
stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
13.09.2017. ārkārtas sēdes lēmums par “Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
3.kultūras projektu konkursā Literatūras nozarē” – projekta pieteikums ir parakstīts, rezultāts būs
zināms š.g. 20.oktobrī.
N.Līcis– Valsts budžetā ir paredzēti līdzekļi 150 000 euro apmērā Zvejniekciema kultūras nama
1.kārtas remontam. Jautā izpilddirektoram par projekta virzību, vai nauda tiks apgūta šajā gadā,
vai tiks pazaudēta.
Izpilddirektors A.Arnis uzskata, ka finanšu līdzekļi netiks pazaudēti, tiks apgūti.
N.Līcis uzdod jautājumu par iepirkumu par Eiropas Savienības finansējumu, atbalstu
uzņēmējdarbībai – kad varētu notikt projekta iesniegšana?
A.Arnis atbild, ka tiek precizēta informācija, viss notiek atbilstoši grafikam, iepirkums par
būvniecību vēl nav noslēdzies.
N.Līcis - šajā gadā bija paredzēta Kalniņa ielas ietves izbūve gar bērnudārzu un gar Ainažu ielu,
budžetā bija paredzēta tam nauda, cik tālu ir ar šo būvniecību?
A.Arnis – šobrīd tiek sagatavota dokumentācija, lai veiktu iepirkumu.
N.Līcis jautā, vai šogad notiks ceļa sakārtošana Skolas ielas galā, līdz tenisa kortiem.
A.Arnis paskaidro, ka iepirkums notika ceļa brauktuves atjaunošanai, tas nav ietvēris Skolas ielu.
Skolas ielā notika darbi ūdens novadīšanai. Lai nomainītu asfalta kārtu, nepieciešama caurtekas
nomaiņa.
N.Līcis – kad notiks zāliena sēšana futbollaukumam?
Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka zāliena sēšana notiek šonedēļ. Darbi tiks
pieņemti ar garantijas vēstuli.
N.Līcis jautā, vai estrādes tiltiņš ir novākts. A.Gavars informē, ka tiltiņš ir sen novākts.
N.Līcis uzdod jautājumu par bērnudārza teritoriju.
N.Līcis par Skultes ostas teritorijas labiekārtošanu.
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai.
§2
Domes priekšsēdētāja ziņojums par
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdi
Ziņo E.Grāvītis. 30.09.2017. beidzas pilnvarojuma termiņš esošajam SIA “Saulkrastu
komunālserviss” vadītājam Guntaram Ozoliņam. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes
25.01.2015. iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes
locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
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locekļus”, 09.08.2017. tika izdots rīkojums “Par nominācijas komisijas izveidošanu”, nozīmējot
domes priekšsēdētāja vietnieku B.Veidi par komisijas priekšsēdētāju, komisijā tika iekļauts
izpilddirektors Andrejs Arnis un Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone.
Pretendentu pieteikšanas termiņš bija no 10.08.2017. līdz 31.08.2017. Kopumā tika saņemti 15
pretendentu pieteikumi, divi pretendenti savus pieteikumus atsauca. 1.kārtai tika izvirzīti 7
pretendenti, 2.kārtai - 5 pretendenti. Nominācijas komisija izvirzīja kā piemērotāku kandidātu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa amatam Uldi Stundu. Saskaņā ar dalībnieku sapulces
lēmumu, U.Stunda sāks pildīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” pienākumus sākot no 01.10.2017.
N.Līcis jautā par pieciem pretendentiem, kuri ir izturējuši atlasi. S.Saksone paskaidro, ka saskaņā
ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, pašlaik nosaukt vārdus un uzvārdus nevar. Ja ir
interese, informāciju var saņemt pēc domes sēdes.
Uzstājas U.Stunda. Informē deputātus par savu izglītību, darba pieredzi.
J.Grabčiks jautā par U.Stundas redzējumu. U.Stunda prezentē savu redzējumu par SIA “Saulkrastu
komunālserviss” attīstību.
N.Līcis jautā U.Stundam, vai arī turpmāk tiek plānota daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
Saulkrastos. U.Stunda – skatoties no Valsts kontroles pozīcijām, nodarboties ar ēku
apsaimniekošanu nav pašvaldības uzdevums. Ir mantojums - mājas ar sarežģītiem klientiem - tas
ir jāatrisina. Personīgi šī joma interesē, ir gatavs arī to nodrošināt.
§3
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 22.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts
13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz 18.08.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Septītā
iela 4 (kadastra Nr. 80330031577), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
2017.gada 18.augusta izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (18.08.2017. plkst.
9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.170 protokola pielikumā
§4
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo B.Veide.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 22.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts
13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz 18.08.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā
iela 20 (kadastra Nr. 80330031855), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, 2017.gada 18.augusta izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam
(18.08.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.171 protokola pielikumā
§5
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 22.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts
13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz 18.08.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā
iela 85 (kadastra Nr. 80330032691), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, 2017.gada 18.augusta izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam
(18.08.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.172 protokola pielikumā
§6
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo B.Veide.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 22.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts
13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz 18.08.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 43.1. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā
iela 121 (kadastra Nr. 80330031937), VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, 2017.gada 18.augusta izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam
(18.08.2017. plkst. 9.50) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.173 protokola pielikumā
§7
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību
Saulkrastu novada pašvaldībai
Ziņo B.Veide.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis
Blankenbergs informē par pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemta Valsts zemes dienesta (turpmāk –
VZD) vēstule Nr.2-04/182 “Par pašvaldībai piekritīgās zemes datu aktualizāciju kadastrā pēc
zemes reformas pabeigšanas”, kas izskatīta 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017, Saulkrastu novada dome, atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai
piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190) 3.1.apakšpunktam ir izvērtējusi VZD sagatavotos
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes
fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību
atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta
piederība vai piekritība (turpmāk – saraksts).
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību
sarakstu un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru
Kabinets 2016.gada 28.janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu
Saulkrastu novada lauku apvidū”.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu un
Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) “Par zemes reformas
pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”, Ministru kabinets 2016.gada 28.janvārī izdevis
rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 5.punktu, noteiktā termiņā nav saņemti Latvijas Republikas
ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību.
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
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attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Sarakstā rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80130020251 (platība 0,04 ha), 80130030019 (platība 0,028 ha), 80130030020 (platība 0,074 ha),
80130030021 (platība 0,131 ha), 80130030022 (platība 0,029 ha), 80130031083 (platība 0,38 ha),
80330010938 (platība 0,1 ha), 80330011289 (platība 0,19 ha), saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu nepieciešamas Saulkrastu novada pašvaldībai tās
autonomo funkciju īstenošanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2014.gadam ar 2016.gada
grozījumiem (turpmāk – teritorijas plānojums) uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
80130020251, 80130030019, 80130030020, 80130030021, 80130030022, 80130031083,
80330010938, 80330011289, atrodas esoši ceļi (ielas), kas nodrošina piekļuvi nekustamajiem
īpašumiem, un saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes vienībām noteikta teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana – transporta infrastruktūras teritorija (TR).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, Zemes
pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punktu, 17.panta pirmo un ceturto daļu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”
3.1. un 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. un 31.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,
un Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 "Par Saulkrastu novada
teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu" apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 31. maija lēmumu Nr.7/2017
"Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam apstiprināšanu",
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā kā pašvaldības
īpašums, pašvaldības funkciju īstenošanai, ierakstāmas šādas rezerves zemes fondā
ieskaitītās zemes vienības:
1.1. Saulkrastu novadā, Saulkrastos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020251,
80130030019, 80130030020, 80130030021, 80130030022, 80130031083.
1.2. Saulkrastu novadā, Saulkrastu pagastā, Zvejniekciemā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80330010938, 80330011289.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130020251, ar platību 0,04 ha,
nosaukumu: Pirmā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030019, ar platību 0,028 ha,
nosaukumu: Otrā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
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nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030020, ar platību 0,074 ha,
nosaukumu: Trešā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030021, ar platību 0,131 ha,
nosaukumu: Ceturtā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030022, ar platību 0,029 ha,
nosaukumu: Piektā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130031083, ar platību 0,38 ha,
nosaukumu: Sestā piebrauktuve, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010938, ar platību 0,1 ha,
nosaukumu: Septītā piebrauktuve, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330011289, ar platību 0,19 ha,
nosaukumu: Astotā piebrauktuve, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101. Izpildot robežu kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Lēmums Nr.174 protokola pielikumā
§8
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot Valsts zemes dienesta 24.08.2017. vēstuli Nr.0820170703, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols
Nr.10/2017, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas
noteikumi” 3., 9., 14. un 19.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un
11

piešķirt jaunas adreses Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā:
Esošā adrese

1

2

3

Kad.Nr.

"Aļņi", Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161

80335010013

Ostas iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Beverīnas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010013

Melnsila iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Mazās Beverīnas", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010014

Beverīnas iela 3, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Sprīdīši", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010054

Ganību iela 4A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Neptūni", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010067

Lapu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Kalngales", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010123

Zaļā iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Kalniņi 1", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010130

Aģes iela 25, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Vējotnes", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010151

Zaļā iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Piekrastes", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010183

Upes iela 44, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Ventas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010184

Upes iela 42, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Ezīši", Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161

80330010196

Ziedu iela 1A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Mētras", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010245

Upes iela 50, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Saulrieti", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010282

Lapu iela 13, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Puķu lejas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010291

Celtnieku iela 67, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Bražas 2", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010332

Celtnieku iela 69, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Laipas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010335

Draudzības iela 49A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Jaunā adrese

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"Beverīnas 1", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010336

Beverīnas iela 1A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Amoliņi 1", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010355

Amoliņu iela 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

Lapu iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

80330010294

Lapu iela 21, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Gundegas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010369

Lapu iela 23, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Kalniņi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010385

Aģes iela 23, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Ziemeļi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010392

Lapu iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Liepiņas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010402

Akmeņu iela 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Kalna Brieži", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010408

Zaļā iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Ķērnes", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010410

Lapu iela 34, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Vilnīši", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010428

Limbažu iela 2A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Straumes", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010433

Upes iela 46, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Rūķīši", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010478

Lapu iela 46, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Jaunpāvuļi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010488

Kapteiņu iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Kalnvītiņi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010508

Upes iela 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Uzkalni", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010517

Kuršu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Jasmīni", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010529

Kapteiņu iela 5, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Austrumi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010599

Kapteiņu iela 19, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

29

30

31

32

33

13

"Riekstkalni", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010627

Ozolu iela 10, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Lejasbražas 1", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010637

Lapu iela 27, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Lejasķērnes", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010667

Enkuru iela 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Gobiņas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010683

Lapu iela 11, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Lejasbražas 2", Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV2161

80330010703

Lapu iela 25, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Apses", Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161

80330010707

Dzenīšu iela 6, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Pučpāvuļi", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010744

Ozolu iela 5A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Baibiņas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010751

Jūras prospekts 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Āres", Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2161

80330010777

Limbažu iela 4, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Amoliņi 2", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010878

Amoliņu iela 3, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Oliņas", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010904

Kapteiņu iela 1, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Zebiekstes", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010921

Celtnieku iela 70, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
LV-2161

"Grēves", Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., LV-2161

80330010922

Senču iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

"Gaisma 240", Gaisma, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330021316

Pirmā līnija 1A, Zeme, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

"Zemgaļi", Zeme, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330021817

Loka iela 34, Zeme, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, LV-2160

"Ainavas 4", Ainava, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330032891

Ainavas iela 1, Ainava, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

14

50

51

52

"Ainavas 3", Ainava, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330032892

Ainavas iela 3, Ainava, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

"Ainavas 2", Ainava, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330032894

Ainavas iela 5, Ainava, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

"Ainavas 1", Ainava, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160

80330032998

Ainavas iela 7, Ainava, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160

ēkas
80330040535006
80330040535010
80330040535011

Stacijas iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, LV-2160

"Pabažu tornis", Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., LV-2160
53
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Likvidēt esošās adreses Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.

Lēmums Nr.175 protokola pielikumā
§9
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Meridiāns 24”, sertificētas mērnieces Ilzes Suharevskas 16.08.2017.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.09.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu, un 20.06.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Meridiāns 24’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ceļi d/s ,,Silmala’’
(kadastra Nr. 80330021707), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters “1’’ (kadastra
apz.80330021915) – Abavas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1494 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ (kadastra
apz.80330021916) – Salacas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0429 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ (kadastra
apz.80330021917) – Ventas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
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kods – 1101’’, platība 0,0322 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ (kadastra
apz.80330021918) – Klusā iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,3189 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
6. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,5’’ (kadastra
apz.80330021919) – Daugavas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,2456 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
7. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ (kadastra
apz.80330021893) – Granīta iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0899 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
8. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,9’’ (kadastra
apz.80330021906) – Ogres iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,4147 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
9. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,10’’ (kadastra
apz.80330021907) – Svētes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,0539 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
10. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,12’’ (kadastra
apz.80330021909) – Juglas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,1505 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
11. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,14’’ (kadastra
apz.80330021911) – Vitrupes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0607 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
12. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,15’’ (kadastra
apz.80330021912) – Lorupes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,3326 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
13. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,17’’ (kadastra
apz.80330021914) – Gaujas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,3083 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
14. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,18’’ (kadastra
apz.80330021895) – Palsas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
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kods – 1101’’, platība 0,1543 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
15. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,19’’ (kadastra
apz.80330021896) – Misas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,0426 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
16. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,21’’ (kadastra
apz.80330021898) – Imulas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1072 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
17. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,22’’ (kadastra
apz.80330021899) – Lielupes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1181 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
18. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,23’’ (kadastra
apz.80330021900) – Silciema iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 2,1911 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
19. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,25’’ (kadastra
apz.80330021902) – Braslas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,2566 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
20. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,26’’ (kadastra
apz.80330021903) – Rūjas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,2916 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
21. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,27’’ (kadastra
apz.80330021904) – Irbes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,1048 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
22. Piešķirt nosaukumu zemes gabaliem, veidojot vienu īpašumu, zemes ierīcības
projektā liters ,,7’’ (kadastra apz.80330021894), liters ,,8’’ (kadastra apz.80330021905), liters
,,11’’ (kadastra apz.80330021908), liters ,,13’’ (kadastra apz.80330021910), liters ,,16’’ (kadastra
apz.80330021913), liters ,,20’’ (kadastra apz.80330021897),
liters ,,24’’ (kadastra
apz.803300219051, – ,,Silmalas grāvji’’, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve, kods – 1202’’, kopplatība 1,1442 ha. Zemes gabala platība tiks
precizēta pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas.
23. Likvidēt nosaukumu ceļi d/s ,,Silmala”.
Lēmums Nr.176 protokola pielikumā
§10
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma
piešķiršanu, nosaukuma likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Meridiāns 24”, sertificētas mērnieces Ilzes Suharevskas 16.08.2017.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.09.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. un 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Meridiāns 24’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ceļi d/s ,,Mežvidi’’
(kadastra Nr. 80330021701), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ (kadastra
apz.80330021946) – Dārziņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,4876 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ (kadastra
apz.80330021947) – Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,komercdarbības objektu apbūve, kods – 01.
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ (kadastra
apz.80330021948) – Zileņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0463 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ (kadastra
apz.80330021949) – Kazeņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,3038 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
6. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,5’’(kadastra
apz.80330021950) – Dzērveņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’ platība 0,0382 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
7. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,6’’(kadastra
apz.80330021951) – Ķiršu iela 11, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601, platība 0,0322 ha.
Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
8. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,7’’ (kadastra
apz.80330021952) – Lāceņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
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nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0922 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
9. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,8’’ (kadastra
apz.80330021953) – Ogu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,0315 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
10. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,9’’ (kadastra
apz.80330021954) – Brūkleņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0464 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
11. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,10’’ (kadastra
apz.80330021955) – Ķiršu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
kods – 1101’’, platība 0,1780 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības
kadastrālās uzmērīšanas.
12. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,11’’ (kadastra
apz.80330021956) – Bumbieru iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1350 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
13. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,12’’ (kadastra
apz.80330021957) – Plūmju iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1451 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
14. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,13’’ (kadastra
apz.80330021958) – Ābolu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,1363 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
15. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,15’’ (kadastra
apz.80330021942) – Melleņu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0963 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
16. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,16’’ (kadastra
apz.80330021943) – Ķirbju iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0390 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
17. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,18’’ (kadastra
apz.80330021945) – Aroniju iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,0839 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
18. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,14’’ (kadastra
apz.80330021931), – Sūnu iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas
mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
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kods – 1101’’, platība 0,149 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas.
19. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,17’’ (kadastra
apz.80330021944), – Vecskolas iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt
lietošanas mērķi – ,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods – 1101’’, platība 0,2601 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes
vienības kadastrālās uzmērīšanas.
20. Likvidēt nosaukumu ceļi d/s ,,Mežvidi’’.
Lēmums Nr.177 protokola pielikumā
§11
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “Meridiāns 24”, sertificētas mērnieces Ilzes Suharevskas 16.08.2017.
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.09.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu, un 20.06.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Meridiāns 24’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Lauku iela (kadastra
Nr. 80130030897), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ (kadastra
apz.80130030066) – Laimas iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101’’,
platība 0,23 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ (kadastra
apz.80130030067) – Lauku iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101’’,
platība 0,78 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ (kadastra
apz.80130030068) – Mazā lauku iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods –
1101’’, platība 0,03 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas.
5. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ (kadastra
apz.80130030069) – Inčupītes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods –
1101’’, platība 0,5 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas.
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6. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,5’’ (kadastra
apz.80130030070) – Vasaras iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101’’,
platība 0,09 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
7. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ (kadastra
apz.80130030071) – Pavasara iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods –
1101’’, platība 0,05 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pēc zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas.
Lēmums Nr.178 protokola pielikumā
§12
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis jautā par shēmas pievienošanu domes lēmumprojektam, lai saprastu, par kuru zemes
gabalu jāpieņem lēmums.
B.Veide paskaidro, ka jautājums tika skatīts komitejas sēdē, kur jautājumam shēma bija pievienota.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs uzrāda deputātiem shēmu.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai zemesgabalu platība atbilst apbūves noteikumiem.
A.Blankenbergs paskaidro, ka tas atbilst tiesas spriedumam, saskaņā ar kuru tiek sadalīta zeme
reālās daļās.
Izskatot zvērināta mērnieka Andra Viļņa, sertifikāta Nr.BA-339, 17.09.2017. iesniegumu
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.09.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zvērināta mērnieka Andra Viļņa izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Dzintarkrasti’’
(kadastra Nr. 80330010577), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’(kadastra
apz.80330011549) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm – Draudzības iela 7A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0,0723 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’(kadastra
apz.80330011550) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm – Draudzības iela 7,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme’’, kods 0601, platība 0.0723 ha.
4. Likvidēt adresi ,,Dzintarkrasti’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
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Lēmums Nr.179 protokola pielikumā
§13
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo B.Veide.
N.Līcis lūdz uzrādīt shēmu.
L.Vaidere jautā kāds ir atdalīšanas pamatojums.
E.Grāvītis paskaidro, ka tiek atdalītas garāžas no kopējā zemes gabala.
Izskatot SIA ,,Ģeo-M’’ zemes ierīkotāja Māra Seržana 11.09.2017. iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības,
attīstības un vides komitejas 13.09.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz Civillikuma
1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Ģeo-M’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Kapteiņu iela 1A (kadastra Nr.
80330011490), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,1’’(kadastra
apz.80330011552) un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm – Kapteiņu iela 20,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
,,transporta līdzekļu garāžu apbūve”, kods 1104, platība 0,4319 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’(kadastra
apz.80330011551) – Kapteiņu iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi – ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība’’, kods 0101, platība 3,7676 ha.
4. Likvidēt adresi Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
Lēmums Nr.180 protokola pielikumā
§14
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide. No Saules ielas puses tiek ierīkota iebrauktuve.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, un
/vārds, uzvārds/, dzīves vieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 31.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada
domes 31.05.2017. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Rīgas iela 32B (kadastra Nr.80130030648) un Saules
iela 20 (kadastra Nr.80130030663), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.181 protokola pielikumā
§15
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs informē, ka zemesgabala kopējā platība - 3419
m2, zemes gabals tiek dalīts uz pusēm, piekļuve no Lauku ielas puses.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, pilnvarotās personas /vārds,
uzvārds/, 01.09.2017. iesniegumu, kas izskatīts 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojumu,
kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.05.2017. 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Lauku iela 1 (kadastra Nr.80130031803), Saulkrasti,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.182 protokola pielikumā
§16
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo B.Veide.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs paskaidro, ka īpašnieks vēlas atdalīt 1200 m2.
Gadījums, kad zeme pieder vienai personai, ēka - citai personai. Ēkas īpašnieks vēlas iegādāties
zemi zem ēkas.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, pilnvarotās personas /vārds,
uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, 11.09.2017. iesniegumu, kas izskatīts 13.09.2017.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.05.2017.
lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” ,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 67 (kadastra Nr.80130030483), Saulkrasti,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apz.80130031420.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Lēmums Nr.183 protokola pielikumā
§17
Par lēmuma atcelšanu
Ziņo B.Veide. Nekustamā īpašuma sadales projekts netika realizēts.
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs paskaidro, ka lēmuma atcelšana saistīta ar Valsts
zemes dienesta vēstuli par adrešu maiņu, šī adrese ir piešķirta pie sadales projekta, bet zemes
gabals nav izveidots. Adrese nav piesaistīta nevienai zemes vienībai.
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 04.09.2017. iesniegumu par SIA “METRUM”
izstrādātā nekustamā īpašuma “Gatviņi” sadales projekta nerealizēšanu, kas izskatīts 13.09.2017.
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 22.panta pirmo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 30.11.2006. lēmumu Nr.12 §17 ,,Par zemes sadales projekta
apstiprināšanu, zemes gabala atdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’.
Lēmums Nr.184 protokola pielikumā
§18
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo B.Veide.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Rīga, 09.09.2017. iesniegumu,
kas izskatīts 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.
10/2017, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Noteikt zemes vienībai Saules iela 37B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra
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2.

apzīmējumu 80130030503 dalīto lietošanas mērķi: ,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme’’, kods - 0600 platība 0,12 ha, ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,1514 ha.
Noteikt zemes vienībai Saules iela 37B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra
apzīmējumu 80130030502 lietošanas mērķi - ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,0303 ha.

Lēmums Nr.185 protokola pielikumā
§19
Par adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu
Ziņo B.Veide.
Izskatot SIA “KI Nekustamie īpašumi” valdes locekļa Andreja Ščerbakova 05.09.2017.
iesniegumu, kas izskatīts 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē,
protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 29.04.2015. lēmumu Nr.6 §44
“Par detālplānojuma zemes gabalam “370F” projekta apstiprināšanu” un Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 10. un 19. punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā ,,liters’’ 1 – Rīgas iela 87A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi: ,,neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha, ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,1349 ha.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā ,,liters’’ 2 – Rīgas iela 87B, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi: ,,neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha, ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,1348 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā ,,liters’’ 3 – Rīgas iela 89A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi: ,,neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha, ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,1348 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā ,,liters’’ 4 – Rīgas iela 89, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi: ,,neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme’’, kods 0600, platība 0,12 ha, ,,zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība’’, kods – 0201, platība 0,1348 ha.
Lēmums Nr.186 protokola pielikumā
§20
Par nekustamo īpašumu iegādi
Ziņo B.Veide.
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Izskatot SIA „Muižas Sils 2”, reģ. Nr. 40003864710, adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV –
1004, valdes locekļa Raimonda Siņavska 06.09.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada
domes 13.09.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.10/2017,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 1. un
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu rekonstrukciju un uzturēšanu, organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus – iegādāties šādus nekustamos īpašumus:
1.1. Grīņu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
8033 001 1181, platība 1,039 ha, pirkuma maksa EUR 800,00 (astoņi simti euro 00
centi);
2. Par minēto īpašumu iegādi noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „Muižas sils 2”.
Lēmums Nr.187 protokola pielikumā
§21
Par Patapinājuma līguma noslēgšanu
Ziņo B.Veide. VAS “Latvijas dzelzceļš” nodod bezatlīdzības lietošanā stāvlaukumu un tualeti
pie dzelzceļa stacijas “Saulkrasti”.
N.Līcis ierosina uzdod B.Veidem, E.Grāvītim vai izpilddirektoram A.Arnim uzsākt sarunas, lai
VAS “Latvijas dzelzceļš” atvērtu iedzīvotājiem vismaz vienu tualeti stacijas ēkā.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065,
juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1547, 2017.gada 11.augusta iesniegumu Nr.DN6.4.7./369-2017, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides
komitejas 2017.gada 13.septembra sēdē, protokols Nr.10/2017, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1.
Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065,
juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1547, patapinājuma līgumu bezatlīdzības
lietošanā: perona tualeti, kadastra apzīmējums 8013 004 0220 010 un daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0220, ar kopējo platību 6775 m2, patapinājuma
mērķis – patapinājuma lietošanā nodotā nekustamā īpašuma (perona tualetes) uzturēšanai
un apsaimniekošanai.
Lēmums Nr.188 protokola pielikumā
§22
Par Saulkrastu novada pašvaldības
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Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu
E.Grāvītis – Ņemot vērā, ka jautājumi par deleģēšanas līguma izbeigšanu un jaunā līguma
noslēgšanu netika iekļauti šīs dienas darba kārtībā, ierosina izslēgt no darba kārtības arī jautājumu
“Par Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ Izslēgt no darba kārtības 22.jautājumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu
apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu”.
L.Vaidere uzdod jautājumu par ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistu.
§23
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
izdošanu
Ziņo G.Lāčauniece.
E.Grāvītis informē, ka būtiskākās izmaiņas saistošajos noteikumos - ir precizēts maznodrošinātas
ģimenes (personas) ienākumu līmenis - 60% apmērā no valsts noteiktās minimālās darba algas,
nenosakot konkrēto summu.
N.Līcis – vai ir izvērtēta šī likme blakus pašvaldībās?
E.Grāvītis informē par situāciju blakus novados.
N.Līcis jautā, kāpēc tiek svītrots 10.4 apakšpunkts?
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane paskaidro, ka noteikumu 10.4 punkts – pabalsts
audžuģimenēm, tiek svītrots no noteikumiem, jo minētais pabalsts, tiek piešķirts neizvērtējot
ģimenes ienākumus. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība tiks pārcelta uz noteikumiem “Par materiālo
palīdzību Saulkrastu novadā”. Saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
grozījumu projekts tiks iesniegts izskatīšanai uz nākamo komitejas sēdi.
N.Līcis uzdod jautājumu par 29. un 30.punktu. V.Spitane informē – šie punkti par pabalstu mirušās
personas apbedīšanai arī tiks pārcelti uz saistošajiem noteikumiem “Par materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”.
E.Grāvītis informē, ka šie noteikumi stājas spēkā 01.01.2018.
Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu un,
pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (13.09.2019. protokols Nr.9/2017 §2) un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””
(pielikums).
Lēmums Nr.189 protokola pielikumā
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§24
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā
Ziņo G.Lāčauniece.
Izskatot Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas
Ingūnas Feldmanes 2017.gada 29.augusta iesniegumu par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības
komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. atzinumu (protokols
Nr.9/2017§1),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādas izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā:
1.1. Atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Saulkrastu pašvaldības
policijas priekšnieku Aleksandru Ināru Zaharānu;
1.2. Iecelt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā Saulkrastu pašvaldības policijas
Administratīvās nodaļas vecāko inspektori Evitu Teici.
Lēmums Nr.190 protokola pielikumā
§25
Par līguma noslēgšanu ar biedrību „UNIVERSUM”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē saņemts biedrības „UNIVERSUM”, reģistrācijas numurs
50008089541, juridiskā adrese Marijas iela 14-2, Valmiera, LV-4201, privātās pirmsskolas
izglītības iestādes „UNIVERSUM”, reģistrācijas apliecības numurs 2501802890, licences Nr. V4922, valdes priekšsēdētāja Anda Apsīša 2017.gada 27.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt
līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada
13.septembra (sēdes protokols Nr.10/2017§1) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu līdz 2020.gada 31.augustam ar biedrību „UNIVERSUM”, reģistrācijas
numurs 50008089541, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā biedrības
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„UNIVERSUM” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „UNIVERSUM” apstiprināto
plānoto izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā
gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
Lēmums Nr.191 protokola pielikumā
§26
Par līguma noslēgšanu ar SIA „Mans lācis”
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojuma nodrošināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Mans lācis”, reģistrācijas numurs 40103540932,
juridiskā adrese Juglas iela 53-79, Rīga, LV-1064, privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mans
lācis”, reģistrācijas apliecības numurs 3601802945, licences Nr. V-8890, valdes priekšsēdētājas
Aijas Legzdiņas 2017.gada 11.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu un pašvaldības
kompensācijas izmaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”,
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada
13.septembra (sēdes protokols Nr.10/2017§3) atzinumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu līdz 2020.gada 31.augustam ar SIA „Mans lācis”, reģistrācijas numurs
40103540932, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.
2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA „Mans
lācis” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mans lācis” apstiprināto plānoto
izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
Lēmums Nr.192 protokola pielikumā
§27
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 30.augusta 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 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§2),
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls
/vārds, uzvārds/ saņem biedrības “UNIVERSUM”, reģistrācijas numurs 50008089541,
privātās pamatskolas “Universum” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.193 protokola pielikumā
§28
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
L.Vaidere uzdod jautājumu par kompensācijas izmaksas sākuma datumu. E.Grāvītis lūdz precizēt
datumu uz 2017.gada 1.septembri.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 14.augusta 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 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§4),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Mans lācis”, reģistrācijas numurs 40103540932, privātās
izglītības iestādes “Mans Lācis” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.194 protokola pielikumā
§29
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 16.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§5),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas dēls /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.195 protokola pielikumā
§30
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 1.augusta 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 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§6),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls /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.196 protokola pielikumā
§31
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 4.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§7),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa 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.197 protokola pielikumā
§32
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 4.septembra 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 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 11.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa 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.198 protokola pielikumā
§33
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2017.gada 11.septembra 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
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pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu
par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2017§9),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 4.septembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņas
meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021,
privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Patnis” pakalpojumu.
2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim.
Lēmums Nr.199 protokola pielikumā
§34
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas
pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 8.septembra 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 uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un
27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 13.septembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.10/2017§10),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 15.augustu pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.200 protokola pielikumā
§35
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas
pārtraukšanu /vārds, uzvārds/
Ziņo A.Deniškāne.
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes
Irinas Gavrilovas 2017.gada 8.septembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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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 uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un
27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas
pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 13.septembra sēdes
atzinumu (protokols Nr.10/2017§11),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Sākot ar 2017.gada 9.augustu pārtraukt izmaksāt pašvaldības kompensāciju /vārds,
uzvārds/.
Lēmums Nr.201 protokola pielikumā
§36
Par Saulkrastu novada bibliotēkas nolikuma un
lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo A.Deniškāne.
E.Grāvītis norāda uz kļūdu lēmumprojekta 2.punktā.
Juridiskās nodaļas juriste Gunita Bukša lūdz precizēt nolikuma 3.sadaļas numerāciju un
numerāciju aiz 4.5.17 apakšpunkta. Deputātiem nav iebildumu.
N.Līcis uzdod jautājumu par bibliotēkas darba laiku – vai nav iespējams vienreiz nedēļā darbu
uzsākt vēlāk un attiecīgi beigt vēlāk, lai iedzīvotājiem ir iespēja apmainīt grāmatas. Bibliotēkas
vadītāja Ilze Dzintare atbild, ka pieredze rāda, ka pēc plkst.17.00 bibliotēka intensīvi netiek
apmeklēta.
N.Līcis jautā par kavējuma naudu par laikā nenodotām grāmatām – vai tiek izdots kvīts. I.Dzintare
paskaidro, ka kases aparātam ir atsevišķa pozīcija. Uz šo brīdi bibliotēkā ir 232 parādnieki. Divas
reizes gadā iedzīvotājiem ir iespēja nodot termiņā nenodotās grāmatas bez kavējuma naudas
maksājuma - Līgo laikā un Ziemassvētku laikā.
A.Horsts norāda uz drukas kļūdu lietošanas noteikumu 38.punktā.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas Ilzes Dzintares 2017.gada 21.augusta
iesniegumu par nolikuma apstiprināšanu un bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes 2017.gada 13.septembra Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.10/2017§13), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu nolikumu.
2. Atzīt par spēkā neesošu ar 2009.gada 29.aprīļa Saulkrastu novada domes apstiprināto
Saulkrastu novada bibliotēkas nolikumu (protokols Nr.6, §71).
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Lēmums Nr.202 protokola pielikumā
Plkst. 16.23 deputāti, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, S.Ancāne,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide, A.Horsts, S.Osīte,
J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, izsludina pārtraukumu.
Sēdi atsāk plkst. 16.35
§37
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas
un apstiprināšanas kārtība”” apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane informē deputātus par nepieciešamajiem
grozījumiem.
O.Vanaga uzdod jautājumu, kur var iepazīties ar šiem noteikumiem, vai noteikumi ir pieejami
mājaslapā? V.Spitane paskaidro, ka iekšējie noteikumi netiek publicēti mājaslapā.
N.Līcis jautā, kāda ir kārtība - kā iestāžu darbinieki var iepazīties ar noteikumiem. V.Spitane
paskaidro, ka pēc noteikumu apstiprināšanas, Lietvedības un personāla nodaļa tos nosūta
atbildīgiem darbiniekiem.
N.Līcis ierosina ievest sistēmu, lai iestāžu darbinieki un deputāti varētu sekot līdzi un redzēt
apstiprinātos iekšējos noteikumus. E.Grāvītis paskaidro, ka sadarbībā ar Informācijas Tehnoloģiju
nodaļu šādu kārtību var ievest. N.Līcis lūdz E.Grāvītim šo jautājumu nokārtot.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība””
projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (13.09.2017. protokols Nr.9/2017 §16)
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
30.novembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 23/2016 “Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas noteikšanas un tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība””.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
Lēmums Nr.203 protokola pielikumā
§38
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes
2016.gada 27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2016
“Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu”
Ziņo E.Grāvītis.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē par nepieciešamajiem
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precizējumiem iekšējos noteikumos. Procedūra tiek vienkāršota, salīdzinot ar spēkā esošo
noteikumu redakciju.
N.Līcis jautā, cik laika prasa darbinieku novērtēšana.
S.Saksone – viss ir atkarīgs no iestādes, nodaļas vai struktūrvienības darbinieku skaita. Iestāžu
vadītāji atzina šo procesu par noderīgu. Bija ierosinājumi, kā šo procesu varētu uzlabot, tie tika
ņemti vērā.
N.Līcis uzdod jautājumu, vai izpilddirektors vērtēja vadītājus vienpersoniski.
Izpilddirektors A.Arnis informē deputātus par pagājušā gada darbinieku novērtēšanas procesu.
O.Vanaga jautā par prēmijām pēc novērtēšanas. Saulkrastu vidusskolā ir daži pašvaldības
darbinieki, piem. psihologs, sociālais pedagogs, kurus nav iespējams premēt kā pedagogus - tie
nav saņēmuši vienreizējās prēmijas. S.Saksone paskaidro, ka pēc Ministru kabineta noteikumiem
šie ir pedagogiem pielīdzināmie amati, nepieciešams skolas direktoriem paredzēt nākamā gada
budžetā līdzekļus šo darbinieku prēmēšanai.
Izskatot iekšējo noteikumu projektu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2016“Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba
izpildes novērtēšanu”” un pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.09.2017. atzinumu (protokols
Nr.9/2017§19) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13(E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide, A.Horsts,
S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (N.Līcis) ,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada
27.aprīļa iekšējos noteikumos Nr. IeN 9/2016“Par Saulkrastu novada pašvaldības
darbinieku darba izpildes novērtēšanu””.
Lēmums Nr.204 protokola pielikumā
§39
Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētājas R.Brīvkalnes 28.08.2017. iesniegumu,
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols
Nr.9/2017§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu plānu
(Pasta izdevumi) par 212,00 EUR.
1.2. palielināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 175,00 EUR, lai apmaksātu viedtālruņa iegādi;
1.2.2. EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 37,00 EUR, lai atmaksātu
reverso PVN maksājumu.
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Lēmums Nr.205 protokola pielikumā
§40
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja P.Lielmaņa
05.09.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017.
sēdē (protokols Nr.9/2017§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117) budžeta izdevumu
plānu (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 343,00 EUR.
1.2. palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117) budžeta izdevumu
plānu (Inventārs) par 343,00 EUR, lai atmaksātu viedtālruņu iegādi.
Lēmums Nr.206 protokola pielikumā
§41
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas I.Dzintares 22.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols Nr.9/2017§3),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta izdevumu plānu (Sakaru
pakalpojumi) par 22,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 10,00 EUR, lai atmaksātu pastmarku
iegādi;
1.2.2. EKK 2259 (Pārējie informācijas tehnoloģijas pakalpojumi) par 12,00 EUR,
lai apmaksātu Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnes domēna
reģistrāciju.
Lēmums Nr.207 protokola pielikumā
§42
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Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas I.Dzintares 29.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols Nr.9/2017§4),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 270,00 euro, lai
apmaksātu optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi.
2. Palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta plānu par 760,00 euro (Darba devēja
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas).
Lēmums Nr.208 protokola pielikumā
§43
Par grozījumiem Saulkrastu novada bibliotēkas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas I.Dzintares 31.08.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols Nr.9/2017§5),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada ieņēmumos un
izdevumos:
1.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmuma plānu (Pārējie
pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transfertiem) par 1125,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta izdevumu plānu (Pārējie ar
iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi) par 1225,00 EUR, lai apmaksātu divpusēji noslēgtos autoratlīdzības
līgumus.
Lēmums Nr.209 protokola pielikumā
§44
Par budžeta grozījumiem
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas I.Dzintares 12.09.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols Nr.9/2017§20),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta izdevumu plānu (Inventārs) par
500,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta izdevumu plānu (Saimniecības
pamatlīdzekļi) par 500,00 EUR, lai atmaksātu darba galda iegādi.
Lēmums Nr.210 protokola pielikumā
§45
Par budžeta grozījumiem
Ziņo E.Grāvītis.
Izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē par nepieciešamajiem grozījumiem budžeta
pozīcijās. Nepieciešams pārcelt līdzekļus, jo netiks veikta būvniecība, bet tiks veikt remonts iekšēja sienu apstrāde ar apmetuma veida mitrumizolāciju.
N.Līcis jautā, vai Saulkrastu vidusskolai apkārt nekas netiks darīts ūdens novadīšanai?
A.Gavars informē par plānotiem darbiem. Ārpus skolas pagaidām darbi netiek plānoti, tiks
apstrādātas telpas.
B.Veide informē, ka tika iztīrīta veca meliorācijas sistēma.
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka A.Gavara 11.09.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols
Nr.9/2017§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Meliorācijas sistēmu būvniecība” (Struktūrvienība
019, M3134) budžeta izdevumu plānu (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība) par 46 600,00 EUR.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Meliorācijas sistēmu būvniecība” (Struktūrvienība 019,
M3134) budžeta izdevumu plānu (Pārējie pakalpojumi) par 46 600,00 EUR, lai
apmaksātu Saulkrastu vidusskolas pagraba aplūšanas novēršanu.
Lēmums Nr.211 protokola pielikumā
§46
Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 13.07.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols
Nr.9/2017§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2122 (Pārējie komandējumu un
dienestu braucienu izdevumi) par 400,00 EUR;
1.1.2. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 400,00 EUR;
1.1.3. EKK 2252 (Informācijas licenču nomas izdevumi) par 400,00 EUR;
1.1.4. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 40,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 1 200,00 EUR, lai iegādātos
suvenīrus;
1.2.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 40,00 EUR, lai apmaksātu PVN
maksājuma daļu.
Lēmums Nr.212 protokola pielikumā
§47
Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma informācijas centra budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 29.08.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols
Nr.9/2017§6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 111,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centra (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 111,00 EUR, lai atmaksātu
reverso PVN maksājumu.
Lēmums Nr.213 protokola pielikumā

40

§48
Par grozījumiem Saulkrastu tūrisma
informācijas centra budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā par karogu iegādi.
Tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna informē, ka tiks iegādāti fasādes karogi.
Izskatot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 07.09.2017.
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols
Nr.9/2017§8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada ieņēmumos un
izdevumos:
1.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības (Struktūrvienība 0111) budžeta ieņēmuma
plānu (Maksas pakalpojumi TIC) par 772,00 EUR.
1.2. palielināt Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (Struktūrvienība 13) budžeta
izdevumu plānu (Saimniecības materiāli) par 772,00 EUR, lai iegādātos suvenīrus;
Lēmums Nr.214 protokola pielikumā
§49
Par finansējuma piešķiršanu no VJMMS budžeta
Ziņo E.Grāvītis
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas
06.09.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017.
sēdē (protokols Nr.9/2017§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 760,00 euro, lai
apmaksātu apbedīšanas pabalstu.
2. Palielināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta plānu par 760,00 euro
(Struktūrvienība 101, ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).
Lēmums Nr.215 protokola pielikumā
§50
Par izglītības iestāžu izmaksu tāmi
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Ziņo E.Grāvītis. Saulkrastu vidusskolā izmaksas par vienu skolēnu mēnesī ir 101,06 euro,
Zvejniekciema vidusskolā 76,61 euro. PII “Rūķītis” – 180,35 euro mēnesī.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 12.09.2017. iesniegumu, kas
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2017. sēdē (protokols Nr.9/2017§21),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem
norēķiniem uz 01.09.2017.
Lēmums Nr.216 protokola pielikumā
§51
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu
bilancē un platību precizēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
14.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.09.2017. Finanšu komitejas
sēdē, protokols Nr.9/2017, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, veikto zemes
īpašuma sadalīšanu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt platību Saulkrastu pašvaldības bilancē esošajam
zemes īpašumam Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra nr.80330010795, platība 2,6906 ha, vērtība 3766 euro.
2. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumus:
Dzenīšu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra
Nr.80330011544), ar zemes platību 0,4558 ha un vērtību 638 euro;
Ziemeļblāzmas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra
Nr.80330011545), ar zemes platību 0,271 ha un vērtību 381 euro;
Ceplīšu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra
Nr.80330011546), ar zemes platību 0,736 ha un vērtību 1030 euro;
Platkāju iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra
Nr.80330011547), ar zemes platību 2,6906 ha un vērtību 3766 euro.
Lēmums Nr.217 protokola pielikumā
§52
Par pašvaldības īpašuma izslēgšanu no bilances
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga
14.08.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.09.2017. Finanšu komitejas
sēdē, protokols Nr.9/2017, pamatojoties Valsts zemes dienesta 30.08.2017. vēstuli Nr.2-13-R/4231
,,Par kadastra datu labošanu’’ un uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances zemes īpašumu ,,Āres
137’’, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330021798, platība 0,05
ha, vērtība 2845 euro, grāmatvedības uzskaites kartiņas Nr.8138.
Lēmums Nr.218 protokola pielikumā
§53
Par izlīguma noraidīšanu ar zemnieku saimniecību „Jauneglītes”
Ziņo E.Grāvītis. Lūdz precizēt lēmumprojekta nosaukumu - “Par izlīguma noraidīšanu”.
Deputātiem iebildumu nav.
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/ 2017.gada 24.augusta
iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā viņš paziņo par cesijas līguma noslēgšanu ar zemnieku
saimniecību „Jauneglītes” par to, ka zemnieku saimniecība „Jauneglītes” (turpmāk –cedents) cedē
un /vārds, uzvārds/ (turpmāk – cesionārs) pārņem cedenta prasījuma tiesības pret domi, kas izriet
no 2004.gada 1.marta noslēgtā nomas līguma, saskaņā ar kuru Dome nodeva cedentam valdījumā
telpas Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kafejnīcas ierīkošanai ar kopējo platību
135 kv.m, un prasījumu par veikto ieguldījumu atlīdzināšanu EUR 8780,54.
Iesniegumā cesionārs izsaka priekšlikumu Domei noslēgt izlīgumu civillietā
Nr.C33422611 par EUR 8780,54 atmaksu, tādejādi atrisinot civiltiesisko strīdu ārpus tiesas
kārtībā, ievērojot procesuālās ekonomijas principu.
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija 2014.gada 14.aprīļa spriedumā civillietā
Nr.C33422611 nosprieda noraidīt zemnieku saimniecības „Jauneglītes” prasību pret Domi par
ieguldījumu EUR 8780,54 mantā atlīdzināšanu.
2017.gada 22.februārī Latvijas Republikas Augstākā tiesa izskatīja rakstveida procesā
civillietu Nr.C33422611 sakarā ar zemnieku saimniecības „Jauneglītes” kasācijas sūdzību par
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija 2014.gada 14.aprīļa spriedumu un nosprieda Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija 2014.gada 14.aprīļa spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai
izskatīšanai apgabaltiesā.
Tiesa ir nolikusi civillietas Nr.C33422611 izskatīšanu Vidzemes apgabaltiesā šā gada
26.oktobrī.
Pamatojoties uz Domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.septembra sēdes atzinumu par
izlīguma noraidīšanu ar cesionāru /vārds, uzvārds/,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
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1. Noraidīt izlīguma noslēgšanu ar cesionāru /vārds, uzvārds/ civillietā Nr. C33422611.
2. Domei Vidzemes apgabaltiesā lūgt atstāt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas
2014.gada 14.aprīļa spriedumu lietā Nr.C33422611 negrozītu, bet cesionāra kasācijas
sūdzību noraidīt.
Lēmums Nr.219 protokola pielikumā
§54
Par Saulkrastu novada domes pārstāvi
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
Lēmuma projekts attiecas uz domes priekšsēdētāju, jautājuma izskatīšanu vada priekšsēdētāja
vietnieks B.Veide.
Ziņo B.Veide.
E.Grāvītis informē, ka Rīgas plānošanas reģionā Saulkrastu novada domes pārstāvis ir domes
priekšsēdētājs saskaņā ar likumu, nepieciešams pilnvarojums lēmējinstitūcijai - Rīgas plānošanas
reģiona attīstības padomei.
N.Līcis pauž viedokli par E.Grāvīša ievēlēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.
Ierosina deleģēt A.Horstu.
B.Veide aicina deputātus balsot par E.Grāvīša ievēlēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa amatā.
Izskatot Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – Plānošanas reģions) administrācijas vadītāja
E.Rantiņa 11.07.2017. vēstuli Nr. NOs-1/49 ar lūgumu pieņemt lēmumu par domes pārstāvja
izvirzīšanu Plānošanas reģiona attīstības padomē (turpmāk- Padome) un Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2017.gada 11.septembra iesniegumu ar lūgumu izvirzīt E.Grāvīša
kandidatūru Padomes locekļa amatam un atļaut savienot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
amatu ar Padomes locekļa amatu, Saulkrastu novada dome konstatē:
1) Plānošanas reģiona nolikuma 2.punkts nosaka, ka Padome ir Plānošanas reģionā ietilpstošo
pašvaldību domju priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kas sastāv no 35
attiecīgo domju deputātiem un darbojas saskaņā ar Plānošanas reģiona nolikumu;
2) saskaņā ar Plānošanas reģiona nolikuma 5.punktu par savu Padomes locekļu kandidātu
izvirzīšanu attiecīgās pašvaldības dome iesniedz Kopsapulcei domes lēmuma izrakstu
(norakstu);
3) Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums)
4.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona, kura
amata savienošanas ierobežojumi noteikti Likuma 7.panta piektajā daļā, kuras 4.punkts
nosaka, ka domes priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā;
4) Likuma 8.¹ panta 4¹.daļa nosaka, ka ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu
valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā Likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus
izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.
Izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanas pieļaujamību un kārtību, dome secina, ka
domes priekšsēdētāja amata savienošana ar Padomes locekļa amatu neradīs interešu konfliktu,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 62.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹
panta 4¹.daļu un Plānošanas reģiona nolikuma 5.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu
komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2017§13),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-8 (B.Veide, A.Dulpiņš, S.Ancāne,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, I.Veide, A.Horsts), “PRET”-1 (N.Līcis), “ATTURAS”4 (O.Vanaga, S.Osīte, J.Grabčiks, L.Vaidere), E.Grāvītis lēmuma pieņemšanā nepiedalās,
NOLEMJ:
1. Izvirzīt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti ievēlēšanai Rīgas
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā.
2. Atļaut Ervīnam Grāvītim savienot domes priekšsēdētāja amatu ar Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amatu.
N.Līcis pamato savu balsojumu – ņemot vērā, ka līdz šim Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
nav pārstāvējis Saulkrastus attīstības padomē, uzskata, ka nepieciešams atrast cilvēku, kurš
aizstāvētu Saulkrastu intereses šajā padomē un aktīvi darbotos.
Lēmums Nr.220 protokola pielikumā
§55
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas
Anitas Līces 2017. gada 7. septembra iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 13. septembra Finanšu
komitejas sēdē, par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta
pasākumos zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, lai iegādātos aprīkojumu
Saulkrastu pašvaldības policijai ar mērķi veikt uzraudzības pasākumus Saulkrastu upēs un jūras
piekrastē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumā
“Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” no Zivju fonda ar projektu „Aprīkojuma iegāde
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā” par kopējo summu 4140,00
euro, no kuriem Zivju fonda finansējums 4140,00 euro.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt priekšfinansējumu projekta „Aprīkojuma
iegāde aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā” īstenošanai 4140,00
euro apmērā un ieskaitīt to projekta kontā Valsts kasē LV68TREL9802415018000.
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Lēmums Nr.221 protokola pielikumā
§56
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23,
Rīga, LV – 1010, 2017.gada 26.jūlija 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/,
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.222 protokola pielikumā
§57
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23,
Rīga, LV – 1010, 2017.gada 26.jūlija 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/adrese/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.223 protokola pielikumā
§58
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23,
Rīga, LV – 1010, 2017.gada 26.jūlija 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”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, /dzimšanas dati/, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/,
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmums Nr.224 protokola pielikumā
§59
Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/
deklarēto dzīvesvietu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2017.gada 26.jūlija iesniegumu
(reģ.Nr.8.10/0720170512/IN2331), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.panta pirmo un
trešo daļu, 12.pantu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, dzīvojoša / adrese/, deklarēto dzīvesvietu adresē:
/adrese/, jo nav tiesiska pamata deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai.
Lēmums Nr.225 protokola pielikumā
§60
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu novads, 14.09.2017.
iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /vārds, uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 14.02.2017. līdz 13.02.2022.
Lēmums Nr.226 protokola pielikumā
§61
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
/vārds, uzvārds/
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads,
12.09.2017. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /vārds, uzvārds/, no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /adrese/,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2017. līdz 10.03.2019.
Lēmums Nr.227 protokola pielikumā
§62
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 18.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz 26.07.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 19 (kadastra Nr. 80130033067), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2017.gada
15.septembra izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (15.09.2017. plkst. 9.50)
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nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.228 protokola pielikumā
§63
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 18.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz 26.07.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „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
15.septembra izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (15.09.2017. plkst. 9.50)
nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.229 protokola pielikumā
§64
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala
Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 18.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz 26.07.2017. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta
zemesgabala Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles noteikumu 43.1.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „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
15.septembra izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (15.09.2017. plkst. 9.50)
nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Lēmums Nr.230 protokola pielikumā
§65
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 15.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 146,00 euro, lai
apmaksātu kanalizācijas avārijas situācijas novēršanu Smilšu ielā 3.
2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 146,00 euro (Struktūrvienība 02,
ekonomiskās klasifikācijas kods 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana)).
Lēmums Nr.231 protokola pielikumā
§66
Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Saulkrastu novada dome 26.07.2017. domes sēdē pieņēma lēmumu „Par Saulkrastu novada
vēlēšanu komisijas izveidošanu” 10 (desmit) locekļu sastāvā (protokols Nr. 12/2017§29). Ar
Saulkrastu novada domes 30.08.2017. sēdes lēmumu “Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas
apstiprināšanu” (protokols Nr. 13/2017§56) tika apstiprināta Saulkrastu novada domes vēlēšanu
komisija 8 (astoņu) locekļu sastāvā un tika pagarināts kandidātu pieteikšanas termiņš līdz
2017.gada 20.septembrim. Lēmumā noteiktajā termiņā saņemti 2 (divi) pieteikumi par kandidātu
izvirzīšanu darbam vēlēšanu komisijā.
1) 05.09.2017. reģistrēts pieteikums par Ilzes Dzintares izvirzīšanu, kandidātu izvirza
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
2) 18.09.2017. reģistrēts pieteikums par Larisas Mišinas izvirzīšanu, kandidātu izvirza
deputāte Selga Osīte;
Pieteikumiem pievienotos katra kandidāta rakstveida paziņojumus, ka viņš piekrīt savas
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei.
Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu atbilstību Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmās daļas, 6.pantā
noteiktajām prasībām, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu likuma 10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un
par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā
nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot atsevišķi par katru kandidātu:
par Ilzi Dzintari -„PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide, A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta;
par Larisu Mišinu - „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide, A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, kandidatūra tiek apstiprināta.
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Iekļaut Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sastāvā:
1.1. Ilzi Dzintari;
1.2. Larisu Mišinu.
Lēmums Nr.232 protokola pielikumā
§67
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas
19.09.2017. iesniegumu par 15.09.2017. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts
pašvaldības nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 26.07.2017. sēdē apstiprināto pašvaldības
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala Pļavas ielā 25, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
003 3070, platība 2440 m2, izsoli, saskaņā ar 15.09.2017. protokolu.
2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds, personas kods, adrese/ Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu
par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra Nr.8013 003
3070, kura platība 2440 m2, kas atrodas Pļavas ielā 25, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Lēmums Nr.233 protokola pielikumā
§68
Par dotācijas piešķiršanu Skultes ostas pārvaldei
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis – jautājums nav skatīts komitejās, domes materiāliem nav pievienoti dokumenti –
zemesgrāmata, projekts, lai saprastu, kurā vietā tas notiks, kurš ceļš tiks asfaltēts.
E.Grāvītis – mērķdotācija tiks piešķirta Skultes ostai, Skultes ostai pilnā apmērā jāatskaitās, kur
dotācija tiek izlietota. Iesniegumā ir norādīti kadastra numuri, nav pamata neuzticēties Skultes
ostas pārvaldei, ka šie līdzekļi netiks izmantoti godprātīgi. Arī iepriekš tika piešķirti līdzekļi, kuri
tiek ieguldīti ostas infrastruktūras uzlabošanai.
Debates par finanšu līdzekļu piešķiršanu: N.Līcis, J.Grabčiks, E.Grāvītis,
N.Līcis apšauba, ka līdzekļi tiks izlietoti lietderīgi. Uzskata, ka Skultes ostas pārvaldei ir savi
finanšu līdzekļi.
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Izskatot Skultes ostas pārvaldes pārvaldnieka I.Akulova 19.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-5 (N.Līcis,
O.Vanaga, S.Osīte, J.Grabčiks, L.Vaidere), „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt dotāciju Skultes ostas pārvaldei no Speciālā budžeta līdzekļiem “Ostu maksu
izlietojums” 50 397,00 euro apmērā, lai apmaksātu ceļu remonta darbus Skultes ostas
teritorijā.
2. Palielināt Saulkrastu Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Ostu maksu izlietojums”
50 397,00 euro apmērā (Struktūrvienība 0111, ekonomiskās klasifikācijas kods 3261
(Valsts un pašvaldības budžeta dotācijas valsts un pašvaldību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju Skultes ostas pārvaldei 50 397,00
euro apmērā.
4. Skultes ostas pārvaldei 10 darba dienu laikā pēc darbu veikšanas jāiesniedz Finanšu un
grāmatvedības nodaļai atskaite par dotācijas izlietojumu.
N.Līcis pamato savu balsojumu.
Lēmums Nr.234 protokola pielikumā
§69
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista G.Vīganta 13.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Tautsaimniecības budžeta izdevumu plānu (Uz uzņēmuma līguma pamata
pieaicināto ekspertu izdevumi) par 581,00 EUR.
1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts "Gājēju tilta pār Aģes upi Zvejniekciemā
pārbūve""” budžeta izdevumu plānu (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība) par 581,00 EUR, lai apmaksātu būvuzraudzības darbus.
Lēmums Nr.235 protokola pielikumā
§70
Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala
Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
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Izskatot Saulkrastu novada domes Izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas
22.09.2017. iesniegumu par 15.09.2017. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts
pašvaldības nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 26.07.2017. sēdē apstiprināto pašvaldības
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles
noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala Pļavas ielā 27, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013
003 3071, platība 2401 m2, izsoli, saskaņā ar 15.09.2017. protokolu.
2. Noslēgt ar SIA “Kanto Invest”, reģ.Nr.40003985605, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 8,
Rīga, LV – 1013, Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo
īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra Nr.8013 003 3071, kura platība 2401 m2,
kas atrodas Pļavas ielā 27, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Lēmums Nr.236 protokola pielikumā
§71
Par Saulkrastu novada domes pārstāvi
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, vai nolikums nosaka, kuru var deleģēt šajā padomē.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē, ka saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 991.pantu, ja tiek veidotas pašvaldību kopīgas iestādes, katra pašvaldība darbam
deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī citu, pēc saviem ieskatiem amatpersonu.
N.Līcis ierosina deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomē O.Vanagu.
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par N.Līča priekšlikumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, J.Grabčiks),
„PRET”-3 (B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „ATTURAS” – 7 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, O.Vanaga),
N.Līča priekšlikums noraidīts.
Izskatot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieka Oļģerta Lejnieka
iesniegumu ar ierosinājumu izvirzīt Saulkrastu novada domes pārstāvi darbam Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes sastāvā, Saulkrastu novada dome konstatē:
1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta
2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada,
Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes
novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu
novada, (turpmāks tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības
iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus
izglītības, kultūras un sporta jomā;
2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas
izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu un tā īsteno Pārvaldes
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darbības uzraudzību;
3) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 991.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes;
4) tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo iestādi
izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Uzraudzības
padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo
pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības padomē deleģē domes
priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc saviem ieskatiem — citas amatpersonas.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 991.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-8 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
G.Lāčauniece, A.Horsts, S.Ancāne, M.Kišuro, L.Vaidere), “PRET”-nav, “ATTURAS”-4
(N.Līcis, O.Vanaga, J.Grabčiks, S.Osīte),
NOLEMJ:
1. Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi.
Lēmums Nr.237 protokola pielikumā
§72
Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikumā
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieka Oļģerta Lejnieka
2017.gada 12.septembra iesniegumu par grozījumu veikšanu Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Uzraudzības padomes nolikumā, Saulkrastu novada dome konstatēja, ka :
1) Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta
2009.gadā kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Mārupes
novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Saulkrastu
novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – Dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās
sadarbības iestāde, lai veiktu Dibinātajiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu
pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla iestāde, kas
izveidota pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 99.1 pantu un tā īsteno Pārvaldes darbības
uzraudzību.
3) Saskaņa ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.
4) Tā paša likuma 99.1 panta pirmā un otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo
iestādi izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības
izveido vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi.
Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi
veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība darbam uzraudzības padomē deleģē domes
priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc saviem ieskatiem — citas amatpersonas.
Atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai, Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar
attiecīgo pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības padomes
kompetenci un darbības kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību, padomes
locekļu tiesības, pienākumus un aizvietošanas kārtību.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu ceturto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, L.Vaidere, I.Veide, A.Horsts, S.Osīte,
J.Grabčiks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (Oksana),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikumā:
1.1. Papildināt 2.sadaļas 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
,,Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes locekļa izvirzīšanu
tiek pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 1.oktobrim.’’
1.2. Grozīt Nolikuma 2.sadaļas 3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
,,3.Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklāta balsojumā ievēl uz
domes sasaukuma termiņa pilnvaru laiku.’’
1.3. Grozīt nolikuma 3.sadaļās 2.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
,,2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja
noslēdzamā līguma summa pārsniedz – 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro, 00
centi) (bez PVN).
Lēmums Nr.238 protokola pielikumā
§73
Par izmaiņām Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis uzdod jautājumu B.Veidem par tālākizglītības A programmas izstrādi.
Izskatot Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieka Oļģerta Lejnieka
2017.gada 12.septembra iesniegumu par grozījumu veikšanu Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā, Saulkrastu novada dome konstatēja, ka :
1) Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta
2009.gadā kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Mārupes novada,
Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Stopiņu novada,
Saulkrastu novada, (turpmāk tekstā – Dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās
sadarbības iestāde, lai veiktu Dibinātajiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu
pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2) Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 99.pantu, kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju
apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk – Kopīgā
iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
3) Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8.sadaļas 2.punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi
nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem Dibinātājiem un tie tiek apstiprināti tādā pašā
kārtībā, kā tiek apstiprināts šis Nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši
visi Dibinātāji.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
nolikuma 8.sadaļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu ceturto daļu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā:
1.1. Grozīt 2.sadaļas 2.1.7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
,,2.1.7.2. izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, iesniedzot
profesionālās kompetences pilnveides apliecinošus dokumentu;’’
1.2. Grozīt 2.sadaļas 3.1.1.12.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
,,2.1.12. koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
dibinātājpašvaldību izglītības iestādēs, t.sk., apkopojot IZM pieprasīto informāciju par
pedagogiem, kuri pretendē uz, vai ir ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes;’’
1.3. Svītrot nolikuma 2.sadaļas 2.1.13.punktu.
1.4. Grozīt pārvaldes nolikuma 3. sadaļas 4.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
,,4.3. slēgt darba un uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt
saimnieciskos līgumus, ja darījuma kopsumma nepārsniedz 4500,00 EUR (četri tūkstoši
pieci simti euro, 00 centi) (bez PVN), nomas vai īres līgumus, kā arī citus atlīdzības
un/vai bezatlīdzības līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus u.c.;’’
1.5. Grozīt 5.sadaļas 7.punktu un izteikt šādā redakcijā:
,,7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa finanšu pārskata
sagatavošanu un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes mēneša, ceturkšņa un gada finanšu
pārskatus Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā.’’
Lēmums Nr.239 protokola pielikumā
§74
Par papildus finansējumu Zvejniekciema vidusskolas piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pedagogu atalgojumam
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 22.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 664,00 euro, lai
apmaksātu bērnu no piecu līdz sešu gadu vecumam apmācību Zvejniekciema vidusskolā
līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada izdevumu pozīciju “Mērķdotācijas
pirmskolas izglītības pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 664,00 euro
(Struktūrvienība 03, finansējums 110, ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119
(Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 537,00 euro un EKK 1210 (Darba devēja
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sociālā nodokļa iemaksa) par 127,00 euro).
Lēmums Nr.240 protokola pielikumā
§75
Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
A.Deniškāne uzdod jautājumu par pieteikšanos izsolei.
E.Grāvītis paskaidro, ka pieteikties var jebkurš. Informācija par izsoli tiks publicēta “Latvijas
Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Saulkrastu domes ziņas”, kā arī mājaslapā www.saulkrasti.lv.
Izskatot Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Kokmateriālu testēšanas
laboratorijas 20.09.2017. testēšanas pārskatu Nr.17/15/249/111, un 20.09.2017. atzinumu par
tirgus vērtības noteikšanu pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 250,47
m3, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 7283,21 euro (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro 21 euro
cents).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoles noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 20.10.2017. plkst.10.00 rīkot kokmateriālu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Lēmums Nr.241 protokola pielikumā
§76
Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista G.Vīganta 26.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.septembri līdz 2017.gada 31. decembrim noteikt mēneša amatalgu apjomu:
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1.1. Saulkrastu vidusskolas direktoram 1 310,00 euro mēnesī (valsts mērķdotācijas
līdzekļi);
1.2. Zvejniekciema vidusskolas direktoram 1 310,00 euro mēnesī (valsts mērķdotācijas
līdzekļi);
1.3. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” vadītājam 1 210,00 euro mēnesī
(pašvaldības budžeta līdzekļi);
1.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktoram 1 120,00 euro mēnesī
(pašvaldības budžeta līdzekļi).
2. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku 22.02.2017. domes sēdes lēmums “Par 25.01.2017
domes sēdes lēmuma Nr.1/2017§36 “Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba
algu apstiprināšanu” izteikšanu jaunā redakcijā” (Protokols Nr2/2017§44) un domes sēdes
lēmums Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora un direktora vietnieka
mēnešalgu apstiprināšanu” (Protokols Nr2/2017§45).
Lēmums Nr.242 protokola pielikumā
§77
Par Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
ieņēmumu un izdevumu palielināšanu
Ziņo E.Grāvītis.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista G.Vīganta 26.09.2017. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”13.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, N.Līcis, O.Vanaga, L.Vaidere, I.Veide,
A.Horsts, S.Osīte, J.Grabčiks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. “Mērķdotācijas pedagogu algām” par 24 9840,00 euro apmērā;
1.2. “Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem” par 26 432,00 euro apmērā;
1.3. “Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām” par 14924,00 euro apmērā;
1.4. “Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai VJMMS” par 48 782,00 euro apmērā.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumus:
2.1. “Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 105841,00 euro apmērā,
paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 81 649,00 euro;
2.1.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 2 269,00 euro;
2.1.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 721,00 euro;
2.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 20 202,00 euro.
2.2. “Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 143 999,00 euro apmērā,
paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 111 802,00 euro;
2.2.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 4 104,00 euro;
2.2.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 608,00 euro;
2.2.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 27 485,00 euro.
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2.3. “Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 1
581,00 euro apmērā, paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 248,00 euro;
2.3.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 32,00 euro;
2.3.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 301,00 euro.
2.4. “Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - PII "Rūķītis"” par 24 851,00 euro
apmērā, paredzēt izdevumos šādos EKK:
2.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 19 515,00 euro;
2.4.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 360,00 euro;
2.4.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 232,00 euro;
2.4.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4 744,00 euro.
2.5. “Interešu izglītība - Saulkrastu vidusskola” par 8 499,00 euro apmērā, paredzēt
izdevumos šādos EKK:
2.5.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 6 405,00 euro;
2.5.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 472,00 euro;
2.5.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 622,00 euro.
2.6. “Interešu izglītība - Zvejniekciema vidusskola” par 6 425,00 euro apmērā, paredzēt
izdevumos šādos EKK:
2.6.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 4 740,00 euro;
2.6.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 395,00 euro;
2.6.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 64,00 euro;
2.6.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 226,00 euro.
2.7. “Valsts mērķdotācija pedagogiem - VJMMS” par 48 782,00 euro apmērā, paredzēt
izdevumos šādos EKK:
2.7.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 33 211,00 euro;
2.7.2. EKK 1146 (Piemaksa par personīgo ieguldījumu) par 1 942,00 euro;
2.7.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 4 318,00 euro;
2.7.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 9 311,00 euro.
Lēmums Nr.243 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst.17.39
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vecākā lietvede

E.Grāvītis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 03.10.2017.
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