
 

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 25.oktobrī  Nr. 18/2017 
 
Sēde sasaukta 2017.gada 25.oktobrī  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, Aiva Aparjode, 
Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Ivars Veide, 
Alens Horsts, Jurģis Grabčiks 
 
Nepiedalās deputāti:  
Selga Osīte (atvaļinājumā) 
Oksana Vanaga (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: 

27. Par Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmuma Nr.178 (Prot.Nr.15/2017§11) “Par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu” precizēšanu 

28. Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  
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1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.09.2017. domes sēdes, 29.09.2017. un 
18.10.2017. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds uzvārds/ 
4. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/ 
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

6. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu 
novadā”” apstiprināšanu 
 

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

izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
8. Par līguma neslēgšanu ar SIA „Rīgas Franču Skola” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma nodrošināšanu 
9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
10. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 
11. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

12. Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā 
13. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
14. Par līdzekļu piešķiršanu projektam “Nord Junior 2016” 
15. Par finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumiem  
16. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 
17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 

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

18. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu 

19. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 
20. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
21. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (Zvejnieku ielā 13) izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds uzvārds/ 
24. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu un Zivju fonda projekta īstenošanu 
25. Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
26. Par adreses maiņu 
27. Par Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmuma Nr.178 (Prot.Nr.15/2017§11) “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu” precizēšanu 

28. Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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§1 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.09.2017. domes sēdes, 29.09.2017. un 

18.10.2017. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 
Ziņo pašvaldības izpilddirektors A.Arnis par 27.09.2017. domes sēdes, 29.09.2017. un 
18.10.2017. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi. 
27.09.2017.sēdes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājums par patapinājuma 
līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, līgums ir nosūtīts, parakstīts 
līguma eksemplārs vēl nav saņemts.  
Sociālo jautājumu komitejas lēmums “Par saistošo noteikumu “Grozījumi 24.04.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu”– noteikumi 
ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma 
sniegšanai, atbilde vēl nav saņemta. 
29.09.2017. un 18.10.2017. ārkārtas sēžu lēmumi ir izpildīti. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par Saulkrastu vidusskolas sporta laukumu.  
A.Arnis atbild, ka sporta laukuma būvdarbi ir noslēguma stadijā, atlicis tikai zāliena jautājums. 
N.Līcis jautā par līguma par Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma pārbūves veikšanu grozījumu 
pamatojumu.  
A.Arnis paskaidro, ka līguma izpildes termiņš tika pagarināts līdz 16.10.2017., pamatojums – 
neparedzētie darbi. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē deputātus par neparedzētiem 
darbiem, kuri radušies līguma izpildes laikā. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par ceļa atjaunošanas darbiem uz tenisa kortiem.  
A.Gavars informē par ceļa remonta darbiem uz tenisa kortiem. Plānots sakārtot nobrauktuvi – 
pāreju no neasfaltētas daļas uz asfaltēto, daļēji nolaužot salauzta asfalta posmu, pieberot grants- 
šķembu maisījumu. Plānots nedaudz pacelt zem tilta šķemba maisījumu. Informē par nākamā gada 
plānotiem darbiem. 
N.Līcis uzdod jautājumu par 18.10.2017. ārkārtas sēdes lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
bruģēta pievedceļa izbūvei Smilšu ielā 3, Saulkrastos. Jautā, vai līgums ir noslēgts. 
A.Gavars atbild, ka līgums vēl nav noslēgts. Šobrīd tiek sagatavota apliecinājuma karte. Ņemot 
vērā, ka teritorija ir ļoti ierobežota, lai būvdarbu laikā būtu pēc iespējas mazāk postījumu, uzskata, 
ka visi būvdarbi jāveic vienam uzņēmējam.  
N.Līcis pauž viedokli par apgaismojuma ierīkošanu. 
A.Gavars paskaidro, ka šobrīd apgaismojuma ierīkošanai nav finanšu līdzekļi, bet apgaismojums 
tiek plānots. 
N.Līcis par vizualizāciju.  
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim. VARAM 14.07.2017. ir nosūtījusi Saulkrastu novada domei 
vēstuli par likuma “Par pašvaldībām” 54.panta ievērošanu – par proporcionalitātes principu, uz ko 
ministrija ir saņēmusi atbildi, atbilde ir ievietota VARAM mājaslapā. Ministrija 20.09.2017. 
vēstulē lūdz informēt par domes rīcību, atbilde joprojām nav sniegta. 
E.Grāvītis atbild, ka atbilde VARAM ir sniegta. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§2 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par līguma termiņu. E.Grāvītis paskaidro, ka saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem, ja īpašums atrodas uz pašvaldības zemes, zemes nomas līgums tiek 
noslēgts uz 10 gadiem ar zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
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Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ Rīga, 12.09.2017. iesniegumu, kas 

izskatīts 11.10.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.11/2017, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/, /personas 
kods/, par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Saulīte 62”, Saulīte, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1529, 
kopplatība 0,0585 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(Patreizējā zemes nomas maksa EUR 16,64 un EUR 3,49 21% PVN), kopā EUR 20,13 
(divdesmit euro 13 centi) gadā. 

 
Lēmums Nr.250 protokola pielikumā 
 

§3 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. Privātīpašumā esoša ēka atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes.  
 

Izskatot /vārds uzvārds/, dzīvojošas /adrese/ Mārupē, 03.10.2017. iesniegumu un iesniegto 
Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ņinas Šarkovas 04.10.2016. Mantojuma apliecību (par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma), reģistra Nr.1452, ar kuru zvērināts notārs apstiprina 
mantojuma tiesībās uz 2015.gada 10.novembrī mirušās /vārds uzvārds, personas kods/ atstāto 
mantojumu: pirmās šķiras mantinieci /vārds uzvārds, personas kods/, kas izskatīts 11.10.2017. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.11/2017, pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds, personas kods/ par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Selga 234”, Selga, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 003 0211, kopplatība 0,075 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.  
(2017.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 21,34 un EUR 4,48 21% PVN), kopā EUR 
25,82 (divdesmit pieci euro 82 centi) gadā. 
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Lēmums Nr.251 protokola pielikumā 
 

§4 
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu 

ar /vārds uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. Gruntsgabals Ainažu ielā 19C, Saulkrastos, tika iznomāts privātpersonai. Jautājums 
par jauna līguma noslēgšanu tika izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 
Komitejas locekļi ierosināja jaunu līgumu neslēgt. Pašvaldība var izmantot ielas posmu kā noeju 
uz jūru.  
 

Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 4.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 11.oktobra 
sēdes atzinumu atteikt slēgt zemes nomas līgumu (protokols Nr.11/2017),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar /vārds uzvārds/ par zemes gabala 2914 m2 platībā 
nomu, kas atrodas blakus /personai/  piederošam nekustamam īpašumam Ainažu iela 19C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
Lēmums Nr.252 protokola pielikumā 
 

§5 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Rīga, 14.09.2017. iesniegumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 9, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar 
kadastra apzīmējumu 80130031412, lietošanas mērķi no apbūves zemes uz mežsaimniecības zemi, 
Saulkrastu novada dome konstatē. 

Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4170 nekustamais īpašums 
Dzelzceļnieku ielā 9, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 80130031412 
(turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāv no vienas vienības 2000 m2 platībā. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis (turpmāk – NĪLM) ir apbūves zeme, kods 
0601. 

Spēkā esošajā Saulkrastu novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma noteiktā 
plānotā izmantošana – savrupmāju apbūves teritorija. 
  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, 14.1 1. apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta 
apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma 
iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, 23.1. apakšpunktu, 
saskaņā ar 11.10.2017. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 
Nr. 11/2017),  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai Dzelzceļnieku ielā 9, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra 
apzīmējumu 80130031412, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – platība 0.12 
ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 
– platība 0.08 ha. 

 
Lēmums Nr.253 protokola pielikumā 
 

§6 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra  
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” 

apstiprināšanu 
Ziņo G.Lāčauniece.  
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē deputātus, ka punkts par brīvpusdienu 
piešķiršanu no 1. līdz 4.klasei ir svītrots no saistošiem noteikumiem, jo brīvpusdienas apmaksā 
valsts. Nepieciešams precizēt terminus “ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē”, nevis 
“brīvpusdienas”, jo Sociālais dienests apmaksā izdevumus par brokastīm, pusdienām un launagu. 
Ēdināšanas izdevumi bērnudārzā tiek apmaksāti ar tā mēneša pirmo datumu, kurā bērna vecāks ir 
iesniedzis iesniegumu. Brīvpusdienas skolā bērns varēs saņemt ar nākamo dienu pēc Sociālā 
dienesta sēdes. Pagājušajā domes sēdē tika grozīti 24.04.2013. saistošie noteikumi Nr.4 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”, tika svītroti punkti par pabalstiem 
audžuģimenēm, nometņu izdevumu apmaksu un apbedīšanas izdevumu apmaksu. Nepieciešams 
papildināt saistošos noteikumus Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” ar šiem 
punktiem. Vienreizējas materiālās palīdzības apmērs politiski represētām personām Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienā 18.novembrī tiek palielināts no 45 euro uz 60 euro.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai politiski represētām personām nepieciešams rakstīt iesniegumu. 
K.Mozga paskaidro, ka iesniegumu pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai pirmoreiz, 
atkārtoti iesniegums nav jāraksta, jo informācija paliek datubāzē.  
E.Grāvītis ierosina politiski represētām personām palielināt vienreizējas materiālās palīdzības 
apmēru uz 100 euro. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.  
V.Spitane lūdz precizēt noteikumu paskaidrojuma raksta 1.punktu.  
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” projektu un, 
pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas 11.10.2017. atzinumu (protokols Nr.10/2017, §1) un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
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domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā””. 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
Lēmums Nr.254 protokola pielikumā 

 
§7 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „LAIK” 
par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  

pakalpojuma nodrošināšanu 
Ziņo A.Deniškāne.  
 

2017.gada 10.oktobrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts SIA „LAIK”, 
reģistrācijas Nr. LV 40003922099, juridiskā adrese: Rīgas gatve 28B, Ādaži, Ādažu novads, LV 
2164, privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku valstība”, reģistrācijas apliecības numurs 
4301802698, licences Nr. V-6765, vadītājas vietnieces Daces Boktas 2017.gada 10.oktobra 
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, 2015.gada 
8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu, 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” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2017.gada 11.oktobra (sēdes 
protokols Nr.11/2017§2) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu līdz 2020.gada 30.septembrim ar SIA „LAIK”, reģistrācijas numurs 
40003922099, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

2. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA 
„LAIK” privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku valstība” apstiprināto plānoto 
izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc 
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. 

Lēmums Nr.255 protokola pielikumā 
 

§8 
Par līguma neslēgšanu ar SIA „Rīgas Franču Skola” 

par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes  
pakalpojuma nodrošināšanu 
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Ziņo A.Deniškāne. SIA “Rīgas Franču skola” iesniegumā minētie bērni ir deklarēti ārpus 
Saulkrastu novada administratīvās teritorijas.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Rīgas Franču Skola”, reģistrācijas numurs 
40103309053, juridiskā adrese Biķernieku iela 33A, Rīga, LV-1039, privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Mazais Princis”, reģistrācijas apliecības numurs 3701803076, licences Nr. V-
7989, valdes priekšsēdētāja Aivara Strautiņa 2017.gada 1.septembra iesniegums ar lūgumu noslēgt 
līgumu par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

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” 3.punkts 
nosaka, ka pašvaldība nodrošina kompensācijas piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns saņem 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.  

Saulkrastu novada domē līdz šā gada 11.oktobrim nav saņemts neviens iesniegums no 
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā, par to, ka viņu bērni apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Mazais Princis”.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes atzinumu par atteikumu piešķirt kompensāciju (protokols 
Nr.11/2017§1),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ:  

1. Neslēgt līgumu ar SIA „Rīgas Franču Skola”, reģistrācijas numurs 40103309053, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

2. Par pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas paziņot SIA „Rīgas 
Franču Skola”, reģistrācijas numurs 40103309053, juridiskā adrese Biķernieku iela 
33A, Rīga, LV-1039. 

 
Lēmums Nr.256 protokola pielikumā 
 

§9 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 10.oktobra 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 11.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2017§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.oktobri 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 “LAIK”, reģistrācijas numurs 40003922099, privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes “PASAKU VALSTĪBA” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.257 protokola pielikumā 
 

§10 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 10.oktobra 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 11.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2017§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 226,36 euro (divi simti divdesmit seši euro, 36 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls 
/vārds uzvārds/ saņem SIA “LAIK”, reģistrācijas numurs 40003922099, privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes “PASAKU VALSTĪBA” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.258 protokola pielikumā 
 

§11 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/ 2017.gada 4.oktobra 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 11.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11/2017§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2017. gada 28.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds 
uzvārds/ 205,72 euro (divi simti pieci euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds 
uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības 
centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.259 protokola pielikumā 
 

§12 
Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētājas R.Brīvkalnes 29.09.2017. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē (protokols 
Nr.10/2017§1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Administratīvās komisijas budžeta izdevumu plānu (Kancelejas preces) par 

70,00 EUR. 
1.2. palielināt Administratīvās komisijas budžeta izdevumu plānu (Darbinieku kursu un 

semināru apmaksa) par 70,00 EUR, lai apmaksātu profesionālos pilnveides kursus. 
  

Lēmums Nr.260 protokola pielikumā 
 

§13 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plāna pozīciju “Pārējie 
klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi”. 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle informē, ka radies ietaupījums pēc festivāla 
“Eiropiāde”. 
N.Līcis jautā, vai ir sadārdzinājušies mācību līdzekļi.  
V.Kalnakārkle atbild, ka izdevumi ir palielinājušies, jo gan mācību līdzekļi ir sadārdzinājušies, 
gan pieauga skolēnu skaits. 
E.Grāvītis informē, ka nepieciešams piešķirt finanšu līdzekļus durvju uzstādīšanai, pamatojoties 
uz ugunsdrošības prasībām. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 02.10.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē (protokols Nr.10/2017§3), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā 
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 530,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 1 040,00 EUR. 
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu, EKK 2241 (Ēku, telpu 

kārtējie remonti) par 1 570,00 EUR, lai apmaksātu I stāva gaitenī lielo durvju 
remontu. 

1.3. samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Saulkrastu vidusskola” 
budžeta izdevumu plānu, EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 1 365,00 EUR. 

1.4. palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Saulkrastu vidusskola”) 
budžeta izdevumu plānu, EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1 365,00 
EUR, lai apmaksātu mācību līdzekļu sadārdzinājumu. 

 
Lēmums Nr.261 protokola pielikumā 
 

§14 
Par līdzekļu piešķiršanu projektam “Nord Junior 2016” 

Ziņo E.Grāvītis. 
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants informē, ka projektam “Nord Junior 2016” finanšu 
līdzekļi tika piešķirti 2016.gadā, bet netika izlietoti, līdz ar to šī gada budžetā nepieciešams 
līdzekļus paredzēt atkārtoti.  
Saulkrastu vidusskolas direktore V.Kalnakārkle informē par projektu. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītājs – finansista G.Vīganta 09.10.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē (protokols Nr.10/2017§4), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 220,00 euro, lai 
apmaksātu projekta “Nord Junior 2016” realizāciju. 

2. Palielināt izdevumu pozīcijas “Projekts “Nord Junior 2016” (Struktūrvienība 02, 
projekts 5211) 1 220,00 euro apmērā (šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK) 
2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) 368,00 euro un EKK 2122 (Ārvalstu 
komandējumi – pārējie izdevumi) 852,00 euro). 

 
Lēmums Nr.262 protokola pielikumā 

 
§15 

Par finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, vai iepirkums ir noslēdzies. 
Pašvaldības izpilddirektors A.Arnis atbild, ka iepirkums nav noslēdzies, ir izsludināts.  
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 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas K.Mozgas 02.10.2017. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē (protokols Nr.10/2017§2), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības Sociālo pabalstu 
budžetā (Struktūrvienība 081, izmaksu mērķis M812) 21 000,00 euro (t.sk. PVN) 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 64234 (Skolēnu transporta pakalpojumi), lai 
atmaksātu elektronisko abonementa karšu iegādei braukšanai sabiedriskajā transportā 
Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem. 
 

Lēmums Nr.263 protokola pielikumā 
 

§16 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības policijas patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Guntis Vinters informē, ka ir veidojies 
uzkrājums par pasta izdevumiem, finanšu līdzekļus nepieciešams pārcelt mobilās videoiekārtas 
iegādei, kurai nav nepieciešams elektropieslēgums. 
E.Grāvītis paskaidro, ka kameras plānots izvietot vietās, kur atrodas šķiroto atkritumu konteineri.  
J.Grabčiks pauž viedokli par kameras videoieraksta kvalitāti. 
 
 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 09.10.2017. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē (protokols 
Nr.10/2017§5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta izdevumu plānu, ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 221903 (Pasta pakalpojumi) par 1 000,00 EUR. 
1.2. palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta izdevumu plānu, EKK 5232 

(Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 000,00 EUR, lai apmaksātu mobilās videoiekārtas 
iegādi. 

 
Lēmums Nr.264 protokola pielikumā 

  
§17 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.SN1/2017 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2017.gada budžetu”” izdošanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
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Finanšu daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants informē par grozījumiem pašvaldības budžetā. 
Tika apkopoti visi domes lēmumi un saņemtie iesniegumi.  
Grozījumi budžeta ieņēmumos 415 000 euro apmērā – ir piešķirta valsts mērķdotācija pedagogu 
atalgojumiem, mērķdotācija no Zivju fonda, mērķdotācija mūzikas un mākslas skolai, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtie līdzekļi vētras seku likvidēšanai, finanšu 
līdzekļi bibliotēkas projekta realizācijai, ieņēmumi no Saulkrastu vidusskolas telpu nomas un 
ieņēmumi no maksas Tūrisma informācijas centra pakalpojumiem. 
N.Līcis jautā, vai pie budžeta izmaiņām iestādēm ir nepieciešams pamatot izdevumus un iesnigt 
tāmes. Jautā par pamatojumu pie iesnieguma par līdzekļu piešķiršanu Skultes ostas izdevumiem.  
G.Vīgants paskaidro, ka tā bija dotācija, dotāciju izmaksā, pamatojoties uz iesniegtiem 
dokumentiem.  
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim - iepriekšējā kārtējā domes sēdē tika izskatīts jautājums par 
līdzekļu piešķiršanu 50397,00 euro apmērā no Speciālā budžeta Skultes ostas pārvaldei, kā šie 
finanšu līdzekļi tika izlietoti? 
E.Grāvītis atbild, ka finanšu līdzekļi nav izlietoti. No sākuma tiek piešķirta dotācija, dotācijas 
saņēmējs uz naudu var pretendēt, iesniedzot pamatojošus dokumentus. Nevienam nav pārskaitīta 
dotācija pirms darbu izpildes. Dome šādus dokumentus vēl nav saņēmusi.  
N.Līcis jautā E.Grāvītim, vai Skultes ostai ir bijis jau iepirkums par šīs naudas izlietojumu. 
E.Grāvītis informē, ka ostas pārvaldnieks ir veicis tirgus apzināšanu, sastādījis izmaksu tāmes, 
līgums par šo darbu izpildi vēl nav noslēgts. 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 
09.10.2017. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. 
sēdē (protokols Nr.10/2017§7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 45. un 46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-1 (N.Līcis), 
„ATTURAS”-2 (L.Vaidere, J.Grabčiks), 
 
NOLEMJ:  

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

N.Līcis pamato savu balsojumu. 
 
Lēmums Nr.265 protokola pielikumā 
 

§18 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis ierosina papildināt pašvaldības nolikumu ar punktu, ka grozījumus nolikumos izskata visās 
komitejās. 
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane paskaidro, ka jāizvērtē, kur šāds papildinājums 
būtu iekļaujams, piedāvā sagatavot grozījuma projektu uz nākamo sēdi. N.Līcis piekrīt V.Spitanes 
ierosinājumam. 
N.Līcis par nolikuma 35.1 punktu “paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas 
sēdēm šajā nolikumā noteiktajā kārtībā”, lūdz aizstāt vārdus “komitejas locekļiem” ar vārdiem 
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“deputātiem”.  
E.Grāvītis ierosina iesniegt visus priekšlikumus vienā iesniegumā izskatīšanai novembra sēdē. 
N.Līcis ierosina uzdot juristiem sagatavot nolikuma 35.1, 38. un 39.punkta grozījumus izskatīšanai 
nākamā domes sēdē. Deputāti atbalsta N.Līča priekšlikumu.  
N.Līcis ierosina izvērtēt struktūrshēmu par komisijām. Ierosina, lai katra no komisijām būtu 
padota kādai no komitejām.  
E.Grāvītis lūdz deputātus, ja ir priekšlikumi pašvaldības nolikuma grozījumiem, līdz novembra 
komitejas sēdei informēt juristus. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 11.10.2017. atzinumu (protokols Nr.10/2017§8) un likuma 
„Par pašvaldībām” 24.panta trešās daļas, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 3 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””. 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu. 
5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu. 
6. Izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras struktūrshēmā stājas 

spēkā ar 2017.gada 1.novembri. 
 
Lēmums Nr.266 protokola pielikumā 
 

§19 
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijas locekles Gunitas Bukšas 2017.gada 
9.oktobra iesniegumu par atbrīvošanu no Dzīvokļu komisijas locekles amata, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.10.2017. atzinumu (protokols Nr.10/2017§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Dzīvokļu komisijas sastāva Gunitu Bukšu ar 2017.gada 25.oktobri. 
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija lēmumu Nr.36 “Par izmaiņām 

Dzīvokļu komisijas sastāvā”. 
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Lēmums Nr.267 protokola pielikumā 
 

§20 
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas locekles Gunitas Bukšas 
2017.gada 9.oktobra iesniegumu par atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekles amata, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. atzinumu (protokols Nr.10/2017§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Gunitu Bukšu ar 2017.gada 
25.oktobri. 

2. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā Nr.54 “Par 
Iepirkumu komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu” 

 
Lēmums Nr.268 protokola pielikumā 

 
§21 

Par Saulkrastu pašvaldībai piederošas cirsmas (Zvejnieku ielā 13) 
 izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis 
Blankenbergs informē, ka stājies spēkā jaunais teritorijas plānojums, kurš atļauj veikt kopšanas 
cirti Saulkrastu novada teritorijā. Nepieciešams veikt krājas kopšanas cirti meža nogabalam 2 ha 
plātībā Zvejnieku ielas galā.  
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz papildināt lēmumprojektu ar 5.punktu šādā 
redakcijā: “Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsavināšanai cirsmu apjomā 
78,65 m3 par kopējo vērtību 2263 euro.” 
L.Vaidere norāda uz drukas kļūdu noteikumu 3.sadaļā. 
G.Lipinika lūdz papildināt cirsmas izsoles noteikumu 31.punktu ar vārdiem “Nosolītajā cenā nav 
iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. pantu 
noteikta nodokļa apgrieztā maksāšana”. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 28.09.2017. iesniegumu par cirsmas izsoles 
organizēšanu pašvaldības īpašumā Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.10.2017. sēdē, protokols Nr.10/2017. 
Pamatojoties uz augošas koksnes vērtētāja Normunda Dzirnieka, sertifikāts Nr.249, 25.09.2017. 
atzinumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro 
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2. 
punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot izsolei pašvaldības īpašumā Zvejnieku iela 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr. 80130010382, cirsmu, kopšanas cirti 2.21 ha platībā, meža kvartāls Nr.1, 
nogabala Nr.1;2;3, izcērtamais apjoms – 78,65 m3. Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības īpašumam Zvejnieku ielā 13, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

3. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 2 263 euro (divi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro). 
4. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 17.11.2017. plkst.10.00 rīkot cirsmas 

izsoles mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsavināšanai cirsmu apjomā 78,65 

m3 par kopējo vērtību 2263 euro. 
 

Lēmums Nr.269 protokola pielikumā 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu novads, 01.08.2017. 
iesniegumu (reģistrēts 19.09.2017. Nr.8.10./0920170432/IN3051), pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „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/ 
Saulkrastu novads, laika periodā no 01.08.2017. līdz 31.12.2017.  

 
Lēmums Nr.270 protokola pielikumā 
 

§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

/vārds uzvārds/ 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrastu novads, 26.09.2017. 
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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „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/ 
Saulkrastu novads, laika periodā no 05.07.2017. līdz 04.07.2019.  

 
Lēmums Nr.271 protokola pielikumā 
 

§24 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Zivju fondā apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts. Nepieciešams 
priekšfinansējums. 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas A.Līces 16.10.2017. 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumu pozīciju 
“Mērķdotācijas no Zivju fonda” (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 18.625, 
P5220)” par 4 140,00 euro. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumu pozīciju 
“Projekts ”Aprīkojuma iegāde aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu 
novadā (Struktūrvienība 0117)””  EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 4 140,00 
euro apmērā (projekts 5220); 

3. Iemaksāt no pamatbudžeta priekšfinansējumu projekta realizācijai Valsts kasē atvērtajā 
projekta kontā: LV68TREL9802415018000 4 140,00 euro apmērā.  

 
Lēmums Nr.272 protokola pielikumā 
 

§25 
Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

Ziņo E.Grāvītis. Dotācija tika paredzēta pašvaldības budžetā, SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
iesniedza izmaksu tāmes darba realizācijai.  
E.Grāvītis lūdz precizēt dotācijas apmēru uz 12381,39 euro, ņemot vērā, ka šāda veida dotācija 
tiek piešķirta bez pievienotās vērtības nodokļa. Deputātiem nav iebildumu. 
J.Grabčiks uzdod jautājumu par dotācijas piešķiršanu, uzskata, ka SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” ir savi finanšu līdzekļi. Pēc darbu izpildes varētu iesniegt pašvaldībai tāmes ar 
precīzu summu.  
E.Grāvītis paskaidro, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” šos darbus plāno veikt ar saviem 
resursiem, tāpēc norādītā izmaksu summa ir patiesa. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte paskaidro, ka šī summa tiks ieskaitītā 
konkrētā norēķinu kontā kā avanss. Tikai tad, kas SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniegs 
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pieņemšanas-nodošanas aktus, summa tiks norakstīta izdevumos atbilstoši faktam. Gadījumā, ja 
summa par darbiem būs mazāka, pēc MK noteikumiem par publiskā sektora grāmatvedības 
kārtošanu, finanšu līdzekļi jāatskaita atpakaļ.  
B.Veide uzskata, ka publiskās izmaksas varētu būt tikai tad, ja tiks pasūtīts apakšuzņēmējs. Bet 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbus veiks ar saviem resursiem, tāpēc tika sastādīta tāme, 
izmaiņām nevajadzētu būt. 
N.Līcis uzdod jautājumu par kolektora atrašanas vietu.  
B.Veide informē par plānotiem darbiem.  
J.Grabčiks uzdod jautājumu par kontroles mehānismu. 
E.Grāvītis atbild, ka SIA “Komunālserviss” būs jāiesniedz izmaksu pamatojošie dokumenti, 
pretējā gadījumā finanšu līdzekļi jāatgriež.  
J.Rudzīte norāda uz drukas kļūdu lēmumprojektā.  
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Ulda Stundas 19.10.2017. 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” 12381,39 euro apmērā kanalizācijas 
kolektora avārijas likvidēšanas darbu Raiņa ielā 7, Saulkrastos veikšanai. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 
12381,39 euro apmērā no izdevumu pozīcijas “Dotācija SIA "Saulkrastu 
komunālserviss"” (Struktūrvienība 019, M3137) EKK 3261 pēc pamatojošo dokumentu 
iesniegšanas Finanšu un grāmatvedības nodaļai.  

 
Lēmums Nr.273 protokola pielikumā 
 

§26 
Par adreses maiņu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” 
2017.gada 19.oktobra iesniegumu “Par adreses piešķiršanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām”, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3.un 
14.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamajam īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra 
numuru 8033 001 0972 adresi no - “Attīrīšanas iekārtas” Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2161 uz jaunu adresi – Ozolu iela 23, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2161. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 
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Lēmums Nr.274 protokola pielikumā 
 

§27 
Par Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmuma Nr.178 (Prot.Nr.15/2017§11) 

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

Ziņo E.Grāvītis.  
 
 Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 13.10.2017. iesniegumu par adreses 
pieraksta precizēšanu, pamatojoties uz 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 
„Adresācijas noteikumi’’ 39.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmuma Nr.178 (Prot.Nr.15/2017§11) 
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu’’ 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
,,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.’’ 

 
Lēmums Nr.275 protokola pielikumā 
 

§28 
Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga 24.10.2017. iesniegumu par 20.10.2017. 
organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīti pašvaldībai piederoši kokmateriāli krautuvē, 
saskaņā ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. sēdes lēmuma Nr.241 „Par Saulkrastu 
pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu” Kokmateriālu izsoles noteikumu 40.punktu, kurš nosaka, ka 
Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē ja ir saņemts izsoles dalībnieka, 
kurš ir nosolījis kokmateriālu, piedāvāto augstāko summu par nosolīto kokmateriālu maksājums, 
Saulkrastu novada dome konstatē.  

Izsoles dalībnieks SIA „SAFRI PLUSS’’, reģ. Nr. 40003978302, juridiskā adrese 
„Jaunzemji’’, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, ir nosolījis kokmateriālus par augstāko cenu 
8533,21 euro.  

Saskaņā ar Kokmateriālu izsoles noteikumu 7.punktu, SIA „SAFRI PLUSS’’ 18.10.2017. 
iemaksāja Saulkrastu novada domes kasē nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas - 728,32 euro.  24.10.2017. SIA „SAFRI PLUSS’’ samaksāja 7804,89 euro no 
nosolītās kokmateriālu summas. Līdz ar to SIA „SAFRI PLUSS’’ saskaņā ar Kokmateriālu izsoles 
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noteikumu 33.punktu piecu darba dienu laikā no izsoles dienas ir samaksājis nosolīto kokmateriālu 
summu 8533,21 euro.    

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
Kokmateriālu izsoles noteikumu 33., 39., 40.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoli, kas 
notika 20.10.2017. saskaņā ar izsoles protokolu (pielikumā). 

2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot ar SIA “SAFRI PLUSS”, reģ. Nr. 40003978302, 
juridiskā adrese “Jaunzemji”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, pirkuma līgumu par 
izsolē nosolītajiem kokmateriāliem, par izsoles pārdošanas cenu 8533,21 euro. 

3. Pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no SD grāmatvedības uzskaites „Krājumi un 

ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” uzskaitītās krājas. 
 
Lēmums Nr.276 protokola pielikumā 
 
 
Sēdi slēdz plkst.16.06 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 30.10.2017. 
 


