
 
 

 

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  

 
2018.gada 27.jūnijā  Nr. 9/2018 
 
Sēde sasaukta 2018.gada 27.jūnijā plkst. 15.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, 
Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Aiva Aparjode, Normunds Līcis, 
Mārtiņš Kišuro, Alens Horsts, Santa Ancāne. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā) 
Līga Vaidere (ārpus valsts) 
 
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 
vienu jautājumu “Par Zivju fonda projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu”, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
NOLEMJ:  
Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par Zivju fonda projektu īstenošanai nepieciešamā 
finansējuma apstiprināšanu”. 
 
E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likumu 
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NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 

1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 30.05.2018. domes sēdes 
un 13.06.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, lietošanas 

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

noteikšanu 
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/  
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ziemeļgaujas Plosti” 
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
8. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
11. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
12. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanas saskaņošanu Ādažu militārajam 

poligonam 
13. Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 5/2018 

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” precizēšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

15. Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 6/2018  
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 
“Par sabiedrisko kārtību  Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

16. Par saistošo noteikumus “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem”” apstiprināšanu 

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

18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos 
noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2018.gada budžetu”” izdošanu 

19. Par papildus līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu nodarbināšanai vasaras periodā 
20. Par papildus līdzekļu  piešķiršanu labiekārtošanas darbiem Smilšu ielā 3 
21. Par projekta “Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā” izdevumu apstiprināšanu 
22. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 
23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai 
24. Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” 
25. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  budžeta grozījumiem 
26. Par grozījumiem Jauniešu mājas budžetā 
27. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
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28. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
29. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa 

pārbūves būvprojekta izstrādes ekspertīzei 
30. Par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē 
31. Par pašvaldības mežaudzes uzņemšanu bilancē 
32. Par veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu 
33. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
34. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 
35. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 
36. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
37. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
38. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai 
39. Par grozījumiem Tūrisma informācijas centra budžetā 
40. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar IK ,,Rolly Molly’’ 
41. Par 2018.gada 30.maija domes sēdes lēmuma Nr. 612 “Par Iepirkumu komisijas sastāva 

apstiprināšanu” precizējumiem 
42. Par 2018.gada 30.maija domes sēdes lēmuma Nr. 624 “Par Dzīvokļu komisijas sastāva 

apstiprināšanu” precizējumiem 
43. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
44. Par Zivju fonda projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu 
 

A.Horsts aicina deputātus palikt pēc domes sēdes, lai izrunātu jautājumu, kas ir saistīts ar AS 
“Latvijas Pasts” Zvejniekciema filiāles slēgšanu.  

 
Plkst.15.02 ierodas deputāte Santa Ancāne  
 

§1 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 30.05.2018. domes 

sēdes un 13.06.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars ziņo par 30.05.2018. domes sēdes 
un 13.06.2018. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. 
Saistošie noteikumi “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, 
Saulkrastos” apstiprināšanu” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
atzinums vēl nav saņemts. 
Nav izpildīts domes lēmums “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Coast4us” 
realizēšanai”, jo vadošais partneris nav sakārtojis projekta dokumentāciju līguma slēgšanai, pēc 
līguma slēgšanas tiks ņemts aizņēmums. 
A.Horsts uzdod jautājumu par projektu “Coast4us”. A.Gavars paskaidro, ka projekts ir saistīts ar 
grafiskās datorprogrammas iegādi. 
N.Līcis uzdod jautājumu par maksas apmēru par autostāvvietas izmantošanu Kāpu ielā, 
Saulkrastos. A.Gavars atbild, ka saistošajos noteikumos maksas apmērs ir 3,00 euro stundā.  
N.Līcis jautā par projektu par Saulkrastu estrādes rekonstrukciju, vai projekta ietvaros ir paredzēts 
novadīt līdz estrādes ēkai ūdeni un kanalizāciju. A.Gavars atbild apstiprinoši, komunikāciju 
ievadīšana ir plānota projekta 1.kārtā. 
N.Līcis jautā par ceļa rekonstrukciju stacijas mežā. A.Gavars skaidro, ka būvdarbi ir uzsākti, 
dokumentācija sakārtota, būvlaukums ierīkots, informē par paveiktiem un uzsāktiem darbiem.  
N.Līcis uzdod jautājumu par līguma termiņiem. 
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A.Gavars atbild, ka noslēguma termiņš ir 2019.gada pavasaris, bet Pirmā un Svētku iela pēc 
būvnieka ieskatiem oktobrī būs pabeigta. Informē par neplānotajiem ārpus kārtas darbiem sakarā 
ar to, ka elektriskais kabelis neatrodas plānotā dziļumā, sadarbībā ar AS “Sadales Tīkls” ir plānots 
elektrības atslēgums.  
N.Līcis jautā par PII “Rūķītis” ēkas ārdurvīm, vai elektrības atslēguma gadījumā no iekšpuses 
ārdurvis nav attaisāmas durvju koda dēļ. A.Gavars atbild, ka ēkā ir drošības poga. N.Līcis turpina, 
ka drošības poga nestrādā, ja nav elektrības.  
N.Līcis pauž viedokli par bērnudārza piebūves būvniecību. A.Gavars paskaidro esošo situāciju.  
N.Līcis jautā, vai siltumtrasi būvē pašvaldība. 
A.Gavars paskaidro, ka tas ir projekta ietvaros.  
N.Līcis jautā par bērnudārza ēdināšanas pakalpojumu. Beidzies iepirkums par esošas virtuves 
reorganizāciju, jautā, kādi ir iepirkuma rezultāti un vai ir plānots ņemt vērā vecāku viedokli.  
E.Grāvītis atbild, ka iepirkums vēl nav beidzies.  
B.Veide paskaidro, ka iepirkums ir atvērts, izvērtēšana vēl nav notikusi. 
N.Līcis pauž viedokli par esošās virtuves saglabāšanu, par maksas apmēru par ēdināšanas 
pakalpojumu, par ēdiena kvalitātes kontrolēšanu. 
B.Veide izsaka viedokli par bērnu vecāku iesniegumu. 
N.Līcis jautā par ārpakalpojuma ņemšanu ēdināšanas pakalpojumam Saulkrastu slimnīcā un 
Sociālās aprūpes mājā.  
SIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekle Santa Ancāne atbild, ka šobrīd tas nav aktuālākais 
jautājums, bet nākotnē šāda iespēja tiks izvērtēta, jo virtuves uzturēšanai ir ļoti lieli izdevumi. 
E.Grāvītis aicina diskutēt par šo jautājumu pēc iepirkuma noslēgšanas. Šobrīd iepirkums ir atvērts 
uz trīs lotēm – Saulkrastu vidusskola, PII “Rūķītis” un Zvejniekciema vidusskola. Pašlaik ir 
saņemti divi piedāvājumi – viens uz trīs lotēm, viens atsevišķi uz PII “Rūķītis”. 
Debates par ēdināšanas pakalpojumu PII ‘Rūķītis” un pakalpojuma izmaksām. Debatēs piedalās: 
N.Līcis, S.Ancāne, B.Veide, E.Grāvītis.  
N.Līcis jautā, vai, tiklīdz būs pieņemts lēmums, bērnudārza vecāku padome tiks informēta. 
E.Grāvītis atbild apstiprinoši. 
 

§2 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis jautā, vai lēmumprojekta 4.punktā nav kļūdu. 
Diskusija par lēmumprojekta redakciju. Diskusijā piedalās: N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis, 
A.Gavars, nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs. 
Deputāti vienojas papildināt lēmumprojekta 2.,3. un 4.punktu ar vārdu “un” pirms vārda “zeme”. 
 
 Izskatot SIA ,,Ģeodēzija S’’ zemes ierīkotāja 15.05.2018. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ,,Melni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330010712), adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 13.06.2018. sēdē, protokols Nr.6/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var 
piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,Ģeodēzija S’’ izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Melni’’ (kadastra Nr. 
80330010712), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 3’’ – Grīņu iela 12A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600), platība 0.12 ha, 
un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201), 
platība 0.42 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 2’’ – ,,Grīņi’’, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600), platība 0.12 ha, 
un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201), 
platība 0.43 ha. 

4. Zemes gabalam zemes ierīcības projektā ,,liters 1’’ - nemainot adresi, noteikt dalīto 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601), platība 
0.06 ha, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201), platība 0.97 ha. 

5. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. Samaksa veicama par divām 
piešķirtām adresēm. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums Nr.629 protokola pielikumā 
 

§3 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma  

piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 17.05.2018. iesniegumu 
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Ziedugravas”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330010209), adreses 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.06.2018. sēdē, protokols Nr.6/2018, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei 
paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt SIA “BaltSurvey” izstrādāto nekustamā īpašuma “Ziedugravas” (kadastra Nr. 
80330010209), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 1’’ – Ziedu iela 7, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601), platība 0.1404 ha. 

3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 2’’ – Ziedu iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 
kods 1101), platība 0.2708 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmums Nr.630 protokola pielikumā 

§4 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis lūdz uzrādīt shēmu. 
B.Veide uzrāda shēmu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 07.06.2018. iesniegumu 
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Smilšu iela 3, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads (kadastra Nr.80130020428), adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 13.06.2018. sēdē, protokols Nr.6/2018, pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var 
piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību 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”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey’’ izstrādāto nekustamā īpašuma Smilšu iela 3 (kadastra Nr. 
80130020428), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 1’’ – Ainažu iela 4A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501), 
platība 0.51 ha. 

3. Zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ,,liters 2’’ – nemainīt adresi un zemes lietošanas 
mērķi. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmums Nr.631 protokola pielikumā 
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§5 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 21.maijā saņemts /vārds, uzvārds/ 2018.gada 
18.maija iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 18.maija iesniegumu, pamatojoties uz 16.07.2008. 
noslēgtā zemes nomas līguma 6.2. punktu un 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, atbilstoši 2018.gada 13.jūnija 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 
(prot.Nr.6/2018),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar /vārds, uzvārds/, 16.07.2008. noslēgto zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu novada pašvaldības piederošā zemes īpašuma Krasta iela 12C, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 001 0398, platība 1729 m2, nomu. 

 
Lēmums Nr.632 protokola pielikumā 
 

§6 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA „Ziemeļgaujas Plosti” 
Ziņo B.Veide. Uzņēmums vēlas iznomāt nelielu zemes gabalu jūras krastā, lai varētu sniegt 
vizināšanas pakalpojumus ar pontonlaivu. 
A.Deniškāne uzdod jautājumu, vai ar SIA “Ziemeļgaujas Plosti” līgums tiek slēgts pirmo reizi. 
B.Veide atbild apstiprinoši.  
S.Ozola-Ozoliņa jautā par pakalpojuma sniegšanas vietu. B.Veide paskaidro, ka pakalpojums tiks 
sniegts gar jūras krastu. Šādiem pakalpojumiem tiek slēgts līgums par neliela zemes gabala nomu. 
M.Kišuro jautā, vai laiva tiks turēta iznomātajā teritorijā arī pa nakti. 
B.Veide paskaidro, ka laiva tiks turēta ostas teritorijā. 
N.Līcis pauž viedokli par lēmuma noformējumu, kāpēc ir domes lēmums un lēmuma pielikums, 
kuram arī ir deputātu balsojums. Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika paskaidro, ka ir saīsinātais 
domes lēmums, kura pielikumā ir izklāsts domes lēmums - administratīvais akts. Lietvedības un 
personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone paskaidro, ka saīsinātie domes lēmumi tiek publicēti 
mājaslapā. Lai izvairītos no tā, ka, mājaslapā publicējot protokolu, paliek personu dati, 
administratīvie akti netiek publicēti.  
N.Līcis jautā, vai gan par domes lēmumu gan par administratīvo aktu notiek deputātu balsošana.  
G.Lipinika paskaidro, ka balsošana notiek vienu reizi.  
Diskusija par lēmuma noformēšanu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, G.Lipinika, S.Saksone.  
N.Līcis ierosina atstāt tikai paplašināto lēmumprojektu. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 28.maijā saņemts SIA „Ziemeļgaujas Plosti”, 
reģistrācijas Nr.44103107184, juridiskā adrese: Sporta iela 2G, Seda, Strenču novads, valdes 
priekšsēdētāja 2018.gada 28.maija iesniegums “Par zemes nomas līguma noslēgšanu, 
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pakalpojuma sniegšanai, vasaras sezonā”. 
Pēc SIA „Ziemeļgaujas Plosti” iesniegumā sniegtās informācijas, redzams, ka uzņēmums 

vēlas iznomāt nelielu zemes gabalu jūras krastā Saulkrastos, aptuveni pretī “Saules tiltiņam”, 
netālu no Pēterupes, lai varētu novietot, piestāt nelielu pontonlaivu, ar kuru sniegt vizināšanas 
pakalpojumus gar jūras krastu, neiebraucot peldvietās. 

SIA iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdē (protokols Nr.6/2018). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu 
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, saskaņā ar 2018.gada 
13.jūnija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „Ziemeļgaujas Plosti”, reģistrācijas Nr. 44103107184, juridiskā adrese: 
Sporta iela 2G, Seda, Strenču novads, LV – 4728, zemes nomas līgumu uz laika periodu 
no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 15.septembrim par Saulkrastu novada pašvaldības 
piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130030098, daļas 50 m2 platībā, pretī 
gājēju tiltam “Saules tilts” pār Pēterupi, nomu, pakalpojumu sniegšanai ar pontonlaivu. 

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

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 
4. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

Lēmums Nr.633 protokola pielikumā 
 

§7 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 28.maija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta otro 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” 2. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 30.jūniju izbeigt ar /vārds, uzvārds/  2016.gada 3.augustā noslēgto zemes 
nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Vēsma 237”, Vēsma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032811, 0,0728 ha 
platībā, nomu. 

2. Ar 2018.gada 1.jūliju ar /vārds, uzvārds/ noslēgt uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas 
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līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Vēsma 237”, Vēsma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032811, 0,0728 ha 
platībā, nomu. 

 
Lēmums Nr.634 protokola pielikumā 
 

§8 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un 
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo B.Veide. Uz pašvaldības zemes atrodas iesniedzējai piederoša ēka, pašlaik ēkas īpašniece īrē 
zemes gabalu.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 28.maija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 
3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, SIA “Eiroeksperts” novērtējumu Nr.AA 068983, 
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 
13.jūnija sēdes atzinumam (prot.Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” noteikto Saulkrastu novada pašvaldības zemes 
īpašuma “Vēsma 237”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 728 m2, 
kadastra apzīmējums 80330032811, patieso vērtību (tirgus vērtību). 

2. Noslēgt ar ēkas – dārza mājas īpašnieci /vārds, uzvārds/ pirkuma – pārdevuma līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Vēsma 237”, Vēsma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032811, 728 m2 

platībā, atsavināšanu. 
 
Lēmums Nr.635 protokola pielikumā 
 

§9 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 30.jūniju izbeigt 2014.gada 3.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu ar 
/vārds, uzvārds/  par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Ķīšupes 
dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 300 m2, 
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iznomāšanu. 
 

Lēmums Nr.636 protokola pielikumā 
 

§10 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai nav citu pieteikumu dārziņu nomai. 
B.Veide atbild, ka nav saņemts neviens cits šāds iesniegums. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.2. punktu un 
Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes atzinumu 
(protokols Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/ zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldības piederošā zemes īpašuma „Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80130010383, daļas 300 m2 platībā, iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai. 

 
Lēmums Nr.637 protokola pielikumā 
 

§11 
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis jautā, kāpēc līgums tiek slēgts tikai uz vienu gadu. 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars paskaidro, ka /.../, šis dzīvoklis 
atrodas ēkas 2.stāvā, pašlaik pašvaldībai nav cita brīva dzīvojamā platība. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai persona ir redzējusi dzīvokli. A.Gavars paskaidro, ka cilvēks jau 
ir iemitināts dzīvoklī.  
N.Līcis pauž viedokli par dzīvokļu uzturēšanu, ņemot vērā problēmas ar ūdeni un projektu. 
Uzskata, ka pašvaldībai jāatbalsta mājas sakārtošana un ūdens kanalizācijas jautājumu risināšana. 
E.Grāvītis skaidro, ka pašvaldība ir tikai līdzīpašnieks. 
A.Gavars informē par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, par uzkrājuma veidošanu ēkas pārbūves 
projekta izstrādei. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 2018. gada 22.marta iesniegumu 
ar lūgumu Saulkrastu novada domei sniegt palīdzību dzīvojamo telpu jautājuma risināšanā, 
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 
1.punktu, 2012. gada 28. novembra Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22 “ 
Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”, saskaņā ar 
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2018.gada 13.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas (prot. Nr. 6/2018§12) 
atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt /vārds, uzvārds/ dzīvojamo platību: Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokli 
Saulkrastu novadā, Saulkrastos, Krasta ielā 15-5, (kadastra Nr. 8013 900 0597) ar kopējo 
platību 25,47 m 2, ar tām piederošajām 2547/23257 kopīpašuma domājamajām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.  
 

Lēmums Nr.638 protokola pielikumā 
 

§12 
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanas saskaņošanu 

Ādažu militārajam poligonam 
Ziņo B.Veide. 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē deputātus, ka notika 
tikšanās ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru. Informē par nepieciešamību noteikt 
Saulkrastu novada teritorijā esošam zemes gabalam nacionālo interešu objekta statusu. 
N.Līcis pauž viedokli par nacionālā interešu objekta statusa noteikšanu. Pēc šāda statusa 
noteikšanas, iebildumi netiek uzklausīti, jebkurš jautājums tiek risināts vienpusīgi. Jautā par zemes 
gabala robežām.  
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs skaidro, ka zemes gabala robežas var apskatīt 
www.kadastrs.lv portālā.  
A.Gavars paskaidro, ka pašvaldība nenosaka statusu. Pašvaldības iebildumi netiks ņemti vērā.  
Diskusija par nacionālo interešu objekta statusa saskaņošanu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, 
A.Horsts, A.Gavars, B.Veide. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 8.jūnijā saņemts Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretāra iesniegums (turpmāk – iesniegums) ar kuru informē, ka Aizsardzības ministrija ierosina 
noteikt nacionālo interešu objekta statusu vairākiem militāriem objektiem, tai skaitā Ādažu 
militārajam poligonam, kas atrodas Saulkrastu novada teritorijā (Aizsardzības ministrijas 
valdījumā esošais zemes gabals ar kadastra Nr.80330040794). 

 Saskaņā ar 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk – likums) 1.panta 
7.punktu nacionālo interešu objekts ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības 
interešu nodrošināšanai. Likuma 17.pants nosaka, ka priekšlikumu par nacionālo interešu objektu 
izveidošanu sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru 
kabinetā attiecīgās nozares ministrija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kuru teritoriju ietekmēs 
nacionālo interešu objekts.    

Iesniegumā Aizsardzības ministrija lūdz pašvaldības atbalstu un rakstisku  saskaņojumu 
nacionālo interešu objekta statusa noteikšanai Ādažu militārajam poligonam.  

Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdē (protokols Nr.6/2018). 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta 27.punktu, atbilstoši 2018.gada 
13.jūnija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
atzinumam (prot.Nr.6/2018),  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Aparjode), „PRET”- 1 (A.Horsts), 
„ATTURAS”- 3 (O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis),  
 
NOLEMJ: 

1. Saskaņot nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ādažu militārā poligona teritorijā 
ietilpstošajam zemes gabalam ,,Poligons’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80330040794, platība 43,07 ha. 

2. Lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai. 
 
Lēmums Nr.639 protokola pielikumā 

 
§13 

Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 5/2018 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” precizēšanu 

Ziņo B.Veide.  
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē par saistošo noteikumu nepieciešamajiem 
precizējumiem. Ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums. 
Ministrija izteica iebildumus par punktu par aizliegumu smēķēt pludmalē, kā arī ministrija lūdza 
svītrot 2.punkta vārdus “Valsts policija”. Noteikumi tiek precizēti, ņemot vērā ministrijas 
iebildumus.  
N.Līcis izsaka viedokli par smēķēšanu pludmalē, uzskata, ka nav jāpiekrīt ministrijas viedoklim.  
E.Grāvītis aicina deputātus pieņemt noteikumu sadaļu par administratīvo pārkāpumu izskatīšanu 
un pārsūdzības kārtību, lai pašvaldības policija varētu strādāt un kontrolēt noteikumus, bet par 
sadaļu par smēķēšanu lemt atsevišķi.  
N.Līcis pauž viedokli, ka pašvaldība var apstiprināt noteikumus arī ar ministrijas iebildumiem, 
skaidrojot, kāpēc viedoklis nebija ņemts vērā.  
Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis. 
N.Līcis ierosina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, svītrojot lēmumprojekta skaidrojošas daļas 
1) punktu, saistošo noteikumu punktā par aizliegumu smēķēt neveikt labojumus. 
E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu. 
 

2018.gada 7.jūnijā Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atzinums Nr.1-18/5149 (turpmāk - Atzinums) par Saulkrastu novada domes 
2018.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2018  “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu”” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Pamatojoties uz Atzinumu,  
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu veikti precizējumi: 
1) Saistošo noteikumu 2.punktā svītroti vārdi “un Valsts policijas”; 
2) svītrots Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta pirmās sadaļas 2) punkts, otrās sadaļas 2) 
punkts un 6.sadaļas otrais un trešais teikums. 
 Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.06.2018 atzinumu 
(protokols Nr.6/2018, §16), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis S.Ancāne, M.Kišuro, A.Aparjode), „PRET”- 3 (B.Veide, 
I.Veide, A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),  
 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr. SN 
5/2018  “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos 
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Nr.6 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu””. 
2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktā 

kārtībā. 
 
Lēmums Nr.640 protokola pielikumā 
 

§14 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  

/vārds, uzvārds/ 
Ziņo A.Deniškāne. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 13.jūnija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2018§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 7.jūniju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 193,64 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro, 64 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.641 protokola pielikumā 
 

§15 
Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 6/2018  

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 
“Par sabiedrisko kārtību  Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

2018.gada 7.jūnijā Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atzinums Nr.1-18/5141 (turpmāk - Atzinums) par Saulkrastu novada domes 
2018.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2018  “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību  Saulkrastu novadā”  
(turpmāk – Saistošie noteikumi).  

Pamatojoties uz Atzinumu, likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu ir precizēts 
Saistošo noteikumu 1.punkts - svītroti vārdi “un Valsts policijas”. 

Ministrijas lūgums pārskatīt Saistošo noteikumu 2.punktu nav ņemts vērā. Ministrijas 
norādītā norma (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta pirmā daļa) nosaka 
veidus, kādā pieņem lēmumu par lietvedības uzsākšanu. Savukārt Saistošo noteikumu mērķis 
(atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmās daļas 3.punktam) ir 
noteikt amatpersonu, kura pašvaldības domes izdotajos saistošajos noteikumos pilnvarota uzlikt 
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sodus par šo noteikumu pārkāpšanu. 
 Pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.6/2018, §24), 

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

 
NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr. SN 
6/2018  “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību  Saulkrastu novadā”. 

2. Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktā 
kārtībā. 

 
Lēmums Nr.642 protokola pielikumā 
 

§16 
Par saistošo noteikumus “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 

28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 

vidusskolas audzēkņiem”” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Noteikumu projekts paredz Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 
audzēkņiem braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz izglītības 
iestādi, profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām. 
G.Lāčauniece uzdod jautājumu, vai atvieglojumi tiks piešķirti tikai mācību laikā.  
E.Grāvītis atbild, ka atvieglojumi 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem tiks piešķirti 10 
mēnešu laikā, izņemot jūlija un augusta mēnesi. 
N.Līcis jautā, vai ir kopsavilkums, cik šis pakalpojums izmaksā mēnesī. 
E.Grāvītis atbild, ka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pagājušajā gadā izmaksas samazinājās trīs 
reizes.  
N.Līcis ierosina piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus arī senioriem. 
Debates par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu senioriem. Debatēs piedalās: N.Līcis, 
E.Grāvītis. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”” 
projektu  un, pamatojoties uz  Finanšu komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.6/2018 §7), 
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem””. 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 
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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.643 protokola pielikumā 
 

§17 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Saksone informē par nepieciešamajiem grozījumiem 
Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā.  
N.Līcis ierosina publicēt domes mājaslapā ne tikai domes sēdes darba kārtību, bet arī domes 
lēmumu projektus. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide. 
E.Grāvītis lūdz N.Līcim noformēt rakstiski priekšlikumu, lai izskatītu komitejas sēdēs. N.Līcim 
nav iebildumu.  
S.Saksone uzdod jautājumu, kurš darbinieks nodrošinās komiteju sēžu darba kārtību publicēšanu, 
ņemot vērā ka šāds pienākums nav nevienam darbiniekam. E.Grāvītis atbild, ka tas nav jānosaka 
nolikumā. 
N.Līcis pauž viedokli par domes sēžu video ievietošanu mājaslapā un videokonferences 
nodrošināšanu.  
N.Līcis lūdz izvērtēt nolikuma 97.punktu par deputātu pieprasījumu iesniegšanas termiņu. 
 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projekts  (turpmāk - Projekts) 
izstrādāts, lai noteiktu: 

1) ka domes  kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14:00;  
2) termiņu, kādā deputātus iepazīstina ar protokolu, proti, ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc 

protokola parakstīšanas Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede iepazīstina domes 
deputātus ar domes sēdes protokolu un pieņemtajiem lēmumiem; 

3) domes deputātu tiesības prasīt protokola precizēšanu. Gadījumā, ja kāds no deputātiem 
nepiekrīt ierakstam, viņam ir tiesības nākamajā domes kārtējā sēdē prasīt protokola precizēšanu.   

2018.gada 13.jūnija Finanšu komitejas sēdē deputāta N.Līča izteiktie priekšlikumi ir ņemti 
vērā daļēji. Saistošie noteikumi papildināti ar pastāvīgo komiteju darba kārtības publicēšanas 
pienākumu pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv.  

Priekšlikums par izpilddirektora iekļaušanu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā 
nav ņemts vērā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 32.pantā noteikto attiecībā uz 
amatpersonu hierarhiju, amatpersonas iekļautas vienotā hierarhiskā sistēmā, kurā viena 
amatpersona ir padota citai amatpersonai. Amatpersona darbojas savas kompetences ietvaros un 
savus pienākumus pilda un tiesības īsteno patstāvīgi, turklāt pašvaldības izpilddirektora 
kompetenci un pienākumus noteic ne vien iekšējie normatīvie akti (centrālās administrācijas 
nolikums) un pašvaldības saistošie noteikumi, bet arī likums „Par pašvaldībām”. 

Pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs izpilddirektors ir tieši pakļauts domes 
priekšsēdētājam, savukārt, centrālās administrācijas darbinieki ir pakļauti izpilddirektoram. Ņemot 
vērā, ka izpilddirektors organizē un ir atbildīgs par centrālās administrācijas darbu, kā arī kontrolē 
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 
saistošo noteikumu Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 6.punkta redakcija atstāta 
spēkā esošajā redakcijā.  

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.6/2018 §6), 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.6/2018 §10), 
Sociālo jautājumu komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.5/2018 §2), Izglītības, kultūras, 
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sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.06.2018 atzinumu (protokols Nr.6/2018 §3) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

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

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc noteikumu parakstīšanas. 
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 
Lēmums Nr.644 protokola pielikumā 
 

§18 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos 

noteikumos Nr.SN2/2018 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības  
2018.gada budžetu”” izdošanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Finanšu daļas vadītājs-finansists Gatis Vīgants informē, ka grozījumi saistošajos noteikumos 
sagatavoti pamatojoties uz š.g. domes lēmumiem, izņemot vienu “Par Zivju fonda projektu 
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu”, kurš tiks skatīts šīs dienas domes sēdē. 
N.Līcis uzdod jautājumu par budžeta izpildi.  
G.Vīgants atbild, ka budžeta izpilde ir atbilstoši plānam. E.Grāvītis papildina, iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis nepildās iecerētajā apjomā, bet valsts garantē pašvaldībām 100% nodokļu 
ieņēmumus. Pārpilde ir uz nekustamā īpašuma nodokli.  
N.Līcis jautā, kāds ir deklarēto iedzīvotāju daudzums pēc izmaiņām normatīvajos aktos. G.Vīgants 
atbild, ka deklarēto iedzīvotāju skaits ir palielinājies.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 11.06.2018. 
iesniegumu par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos, 
izdevumos un speciālā budžeta izdevumos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajos 
noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2018.gada budžetu”. 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
Lēmums Nr.645 protokola pielikumā 

 
§19 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu  
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nodarbināšanai vasaras periodā 
Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē, ka budžetā bija 
paredzēti 2000 euro, lai nodarbinātu 16 bērnus un jauniešus. Noteiktajā termiņā pieteicas 37 bērni. 
Lai nodrošinātu visus jauniešus un bērnus, kuri ir pieteikušies darbam, nepieciešami papildu 
līdzekļi 3385 euro apmērā. 
A.Deniškāne jautā par bērnu darba pienākumiem. A.Gavars atbild, ka bērni tiek nodarbināti 
apzaļumošanā – palīdz ravēt, apgriež krūmus, palīdz mulčēt un t.t. Skolēniem ir 5 dienu darba 
nedēļa, 4 stundas dienā. Katrs bērns tiek nodarbināts 2 nedēļas. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka 11.06.2018. iesniegumu 
par papildus līdzekļu piešķiršanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 385,00 euro, lai 
nodrošinātu bērnu un jauniešu nodarbināšanu vasaras periodā. 

2. Palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta plānu par 3 385,00 
euro (Struktūrvienība 019, M311) šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos: 

2.1.EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 2 995,00 euro;  
2.2.EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 390,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.646 protokola pielikumā 
 

§20 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu labiekārtošanas darbiem Smilšu ielā 3 

Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē, ka, turpinot darbu, kurš 
bija uzsākts sadarbībā ar uzņēmējiem, plānots paplašināt celiņu tīklu Ainažu ielā 4A. Paskaidro 
plānotos darbus. Ir veikta tirgus izpēte, ir aptaujāti vairāki uzņēmēji.  
O.Vanaga uzdod jautājumu par Saulkrastu uzņēmēju dalību projekta turpināšanā. 
A.Gavars atbild, ka ar uzņēmējiem tika runāts, bet atsaucība pašlaik nav. 
N.Līcis jautā par ozolu. A.Gavars paskaidro, ka ozola sāknes un nogāze netiks aiztikti. 
A.Deniškāne pauž viedokli par talkas organizēšanu.  
N.Līcis uzdod jautājumu, no kurienes plānots piegādāt grunti. 
A.Gavars skaidro, ka grunti plānots vest no Akācijas ielas, plānots piebērt aptuveni 250 kubus.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 11.06.2018. 
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu, lai veiktu labiekārtošanas darbus teritorijā pie 
Latvijas simtgades ozola, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 15 000,00 euro, lai 
veiktu labiekārtošanas darbus teritorijā pie Latvijas simtgades ozola, Smilšu ielā 3, 
Saulkrastos. 

2. Palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta plānu par 15000,00 
euro (Struktūrvienība 019, M311) šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos: 
2.1.EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 5 230,00 euro;  
2.2.EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 970,00 euro; 
2.3.EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana) par 8 800,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.647 protokola pielikumā 
§21 

Par projekta “Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā”  
izdevumu apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē, ka projekts “Jauniešu 
nākotne Saulkrastu novadā” ir apstiprināts. 
A.Deniškāne jautā, vai projektu realizē Jauniešu māja. 
A.Līce atbild, ka Jauniešu māja piedalās aktivitātēs, bet dokumentus kārto dome. 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 05.06.2018. iesniegumu par projekta 
“Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 2018.gada budžeta 
plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols 
Nr.6/2018§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” (EKK 18.6211, P5226) 

par 1 546,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Jauniešu nākotne Saulkrastu 
novadā”” (Struktūrvienība 0117, Projekts 5226, M41101) par 1 546,00 euro, lai 
realizētu projektu šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

2.1.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 140,00 euro;  
2.1.2. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 170,00 
euro; 

2.1.3. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 
500,00 euro; 

2.1.4. EKK 231101 (Kancelejas preces) par 406,00 euro; 
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2.1.5. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 
nodrošināšanai) par 90,00 euro; 

2.1.6. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 240,00 euro. 
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.648 protokola pielikumā 

 
§22 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 29.05.2018. iesniegumu par papildus līdzekļu 
piešķiršanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols 
Nr.6/2018§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas)).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.649 protokola pielikumā 
 

§23 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) direktores 07.06.2018 
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§16), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt VJMMS budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 101, ekonomiskās 
klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 
kuriem neaprēķina iemaksas)).  
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3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.650 protokola pielikumā 
 

§24 
Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

Ziņo E.Grāvītis. 
PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekle Santa Ancāne informē par ultrasonogrāfijas iekārtas 
iegādi. 
 
 Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa 25.05.2018. iesniegumu par dotācijas 
piešķiršanu ultrasonogrāfijas iekārtas piegādei un uzstādīšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§17), pamatojoties uz likumu 
„Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 
22.pantu, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 
62.pantu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 
 
NOLEMJ:  

1. Ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā 50 000,00 euro, lai nodrošinātu 
ultrasonogrāfijas iekārtas piegādi un uzstādīšanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” darbības 
nodrošināšanai.  

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pārskaitījumu 50 000,00 euro apmērā uz PSIA 
“Saulkrastu slimnīca” a/s Swedbank norēķinu kontu LV39HABA0551014436601 
vienas nedēļas laikā pēc lēmuma apstiprināšanas. 

3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 50 000 daļām ar vienas daļas 
nominālvērtību 1,00 euro. 

4. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.  

5. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.  

6. PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā pēc ultrasonogrāfijas iekārtas 
uzstādīšanas pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas iesniedz rēķinu/pavadzīmi un 
pieņemšanas nodošanas aktu par ultrasonogrāfijas iekārtas piegādi un uzstādīšanu 
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 
 

Lēmums Nr.651 protokola pielikumā 
 

§25 
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  

budžeta grozījumiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktora pienākumu izpildītāja 05.06.2018. iesniegumu par projekta “Senās uguns nakts” 
ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 2018.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada 
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domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§11), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2018.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – pašvaldības saņemtie valsts 

budžeta trasnferti noteiktiem mērķiem” (EKK 18.620) par 3 500,00 euro. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” budžeta 2018.gada izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodā EKK 2279 
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 3500,00 euro, lai realizētu 
projektu “Senās uguns nakts”.  

 
Lēmums Nr.652 protokola pielikumā 

 
§26 

Par grozījumiem Jauniešu mājas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Jauniešu mājas vadītāja 01.05.2018. iesniegumu par grozījumiem Jauniešu mājas 
2018.gada budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē 
(protokols Nr.6/2018§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Jauniešu mājas (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 231201 (Inventārs)  par 3 500,00 EUR. 
1.2.palielināt Jauniešu mājas (Struktūrvienība 15) izdevumu plānu:  

1.2.1. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 3 500,00 EUR, lai apmaksātu 
mēbeļu iegādi, kuru vērtība pārsniedz 213,00 euro. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.653 protokola pielikumā 

 
§27 

Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, vai remonta darbi tiks veikti pašu spēkiem. SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
valdes loceklis Uldis Stunda atbild apstiprinoši, paskaidro, ka darbus plānots veikt š.g. augustā. 
A.Horsts jautā, vai ir plānots pārtraukums pakalpojuma sniegšanā uz darbu veikšanas laiku.  
U.Stunda uzskata, ka plānotie darbi neietekmēs pakalpojuma nodrošināšanu.  
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N.Līcis uzdod jautājumu par kanalizācijas cauruļvada remontu. U.Stunda paskaidro, ka 
iesniegumam bija pievienota shēma.  
B.Veide norāda uz drukas kļūdu lēmumprojekta 1.punktā. E.Grāvītis lūdz precizēt lēmumprojekta 
1.punkta adresi uz Ainažu iela 8. 

 
 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 26.04.2018. iesniegumu par 
dotācijas piešķiršanu 2018.gada budžetā kanalizācijas cauruļvada un 3 kanalizācijas skataku 
remontam un kanalizācijas aku pilnīgai nomaiņai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§9), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt dotāciju no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” 13 163,57 euro (bez PVN) apmērā 134 m kanalizācijas cauruļvada, 3 
kanalizācijas skataku remontam un 2 kanalizācijas aku pilnīgai nomaiņai Ainažu ielā 8, 
Raiņa ielā 5, Skolas ielā 6 un 8, Saulkrastos. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa - Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” par 13 164,00 
euro (Struktūrvienība 019, M3137 ekonomiskās klasifikācijas kods 3261 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem)).  

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 
13 163,57 euro apmērā kā avansa maksājumu pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.  

4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc darbu veikšanas iesniedz 
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā aktu par defektu novēršanu.  

5. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.654 protokola pielikumā 
 

§28 
Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
A.Deniškāne uzdod jautājumu par nometnes dalībnieku skaitu.  
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska paskaidro, ka budžetā ir 
paredzēti līdzekļi nometnes organizēšanai, bet ir pieteikušies par 8 audzēkņiem vairāk, nekā bija 
plānots.  
A.Horsts jautā, vai žoga remontam pietiks līdzekļi. I.Lazdauska paskaidro, ka budžetā ir paredzēti 
līdzekļi žoga remontam, lēmumprojektā ir summa, kura iztrūkst.  
 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) direktora 07.06.2018 
iesniegumu par VJMMS 2018.gada budžeta izmaiņām, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols Nr.6/2018§21), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
1.1.samazināt VJMMS (Struktūrvienība 101) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2314 (Izdevumi par precēm 
iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai)  par 200,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 200,00 euro; 
1.1.3. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1 800,00 euro . 

1.2.palielināt VJMMS (Struktūrvienība 101) izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 1 800,00 EUR, lai veiktu  

VJMMS žoga remontu un pagalma nogāzes stādījumu ierīkošanu Ostas 
ielā 15, Zvejniekciemā; 

1.2.2. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 400,00 euro, jo nometnēs 
piedalīsies vairāk audzēkņi, nekā tika plānots gada sākumā. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.655 protokola pielikumā 
 

§29 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa 

pārbūves būvprojekta izstrādes ekspertīzei 
Ziņo E.Grāvītis. 
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars informē par nepieciešamo 
summu būvprojekta izstrādes ekspertīzei.  
N.Līcis jautā, vai būs nepieciešams Būvniecības valsts kontroles atzinums. A.Gavars skaidro, ka 
tā ir 3.grupas būve.  

 
 Izskatot Saulkrastu novada Finanšu daļas vadītāja – finansista 09.06.2018. iesniegumu par 
Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādes ekspertīzes 
finansēšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. sēdē (protokols 
Nr.6/2018§22), pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 5 gadiem 20 000,00 EUR apmērā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2019. 
Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta ekspertīzes 
veikšanai, kas plānota projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme” 
ieviešanā, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Iepirkumu komisijai uzsākt Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves 
būvprojekta izstrādes ekspertīzes iepirkumu. 
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3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam slēgt 
līgumu pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas. 
 

Lēmums Nr.656 protokola pielikumā 
 

§30 
Par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē  

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 31.05.2018. iesniegumu 
par pašvaldības zemes īpašuma uzņemšanu bilancē, izskatīts Saulkrastu novada domes 
13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6/2018, pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 ,,Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti’’,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt pašvaldības grāmatvedības bilancē jaunus 
īpašumus: 
1.1. kontā (1217) pārējā zeme: 
Kalnu iela 8A, Saulkrasti (kad.Nr.80130030199), platība 2.661 ha, vērtība 3651 euro; 
Katrīnbādes iela 2, Saulkrasti (kad.Nr.80130030261), platība 0.4989 ha, vērtība 559 euro; 
Rīgas iela 91B, Saulkrasti (kad.Nr.80130030197), platība 0.0371 ha, vērtība 4065 euro; 
Jaunā iela 15, Saulkrasti (kad.Nr.80130030200), platība 26.7296 ha, vērtība 29937 euro; 
Katrīnbādes iela 1, Saulkrasti (kad.Nr.80130030268), platība 8.1141 ha, vērtība 9088 euro. 
1.2. kontā (1214) zeme zem ēkām un būvēm: 
Rīgas iela 75A, Saulkrasti (kad.Nr.80130030195), platība 0.0685 ha, vērtība 9649 euro; 
Rīgas iela 39, Saulkrasti (kad.Nr.80130030198), platība 0.1208 ha, vērtība 16844 euro; 
Rīgas iela 75, Saulkrasti (kad.Nr.80130030196), platība 0.1921 ha, vērtība 13534 euro; 
Katrīnbādes iela, Saulkrasti (kad.Nr.80130030258), platība 0.7661 ha, vērtība 590 euro; 

2. Kontā (1217) pārējā zeme, kartiņas Nr.6775 izmainīt platību un vērtību Bērzu iela 1A, 
Saulkrasti (kad.Nr.80130031411) – platība 4.1379 ha, vērtība 4634 euro. 

 
Lēmums Nr.657 protokola pielikumā 
 

§31 
Par pašvaldības mežaudzes uzņemšanu bilancē  

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 21.05.2018. iesniegumu 
par pašvaldībai piederošas mežaudzes uzņemšanu bilancē, izskatīts Saulkrastu novada domes 
13.06.2018. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.6/2018, pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 ,,Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti’’,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt pašvaldības grāmatvedības bilancē, konts 

(1263) mežaudzes, mežaudzi pašvaldības īpašumā ,,Straumes’’ (kad.Nr.80330030968), 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads – platība 1.1 ha, vērtība 1236 euro. 

 
Lēmums Nr.658 protokola pielikumā 
 

§32 
Par veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu, vai kāds ir apzinājis, kas tieši ir vajadzīgs veselības 
veicināšanai Saulkrastu novadā.  
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce informē par sanāksmi š.g. janvārī, 
informē, ka ārstniecības iestādēm tika lūgts noskaidrot ģimenes ārstiem kādas ir vajadzības, bet 
līdz šim rezultāts netika saņemts. Lēmumprojektā ir pašvaldības iestāžu pieprasījums. 
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu par Jauniešu mājas pieprasījumu futbola trenera nodrošināšanai. 
A.Aparjode paskaidro, ka tā ir jauniešu iniciatīva.  
A.Aparjode pauž viedokli par finansējuma piešķiršanu veselības veicināšanas pasākumiem 
pieaugušajiem cilvēkiem – nodokļu maksātājiem.   
N.Līcis izsaka viedokli par finansējuma piešķiršanu veselības veicināšanas pasākumiem. Ierosina 
visu finansējumu uzreiz nesadalīt. Ja deputāti lemj, ka Jauniešu mājai nepieciešams futbola 
treneris, piešķirt līdzekļus PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, lai noalgotu šādu treneri. 
Uzskata, ka veselības veicināšanai jābūt citām aktivitātēm.  
Diskusijā par finansējuma piešķiršanu veselības veicināšanas aktivitātēm. Diskusijā piedalās: 
N.Līcis, A.Aparjode, A.Dulpiņš, S.Ozola-Ozoliņa, E.Grāvītis. 
A.Dulpiņš vērš uzmanību, ka bija iesniegts projekts ar mērķauditoriju, sasniedzamiem rezultātiem.  
N.Līcis ierosina ievietot Saulkrastu novada domes mājaslapā aptauju, kur iedzīvotāji izteiktu 
vēlmes, kādam mērķim būtu jāpiešķir finansējumu veselības veicināšanai. E.Grāvītis ierosina 
apstiprināt finansējumu 5000,00 euro apmērā veselības veicināšanas pasākumiem, apzināt 
iedzīvotāju vēlmes, nepieciešamības gadījumā piešķirt papildu līdzekļus. Deputāti atbalsta 
E.Grāvīša priekšlikumu. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 2018. gada 12. 

jūnija iesniegumu, kas izskatīts 2018. gada 13. jūnija Finanšu komitejas sēdē, par veselības 
veicināšanas pasākumu organizēšanu iedzīvotājiem atbilstoši Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
noteiktajiem uzdevumiem un Attīstības un plānošanas nodaļas 2018. gada budžetam, kurā EKK 
2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) tika paredzēts finansējums 5000,00 
EUR apmērā veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Finanšu 
komitejas 2018. gada 13. jūnija atzinumu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 2018. gada budžeta pozīciju 5000,00 EUR 
apmērā veselības veicināšanas pasākumiem sekojošām darbībām: 
 
Iestāde Summa 
Zvejniekciema vidusskola 
Peldēšanas nodarbību nodrošināšana  

1500,00 EUR 
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(10 nodarbības katram bērnam 1.- 2. klase) 
Saulkrastu vidusskola 
Stājas korekcijas nodarbības 1.-2. klase 

1500,00 EUR 

Jauniešu māja  
Kvalificēta futbola trenera nodrošināšana treniņiem 1x nedēļā 
līdz 31.10.2018. 

500,00 EUR 

Saulkrastu pensionāru biedrība 
Ikmēneša lekcijas par veselīgu dzīvesveidu 

500,00 EUR 

PII “Rūķītis”  
Lekcijas bērniem par zobu higiēnu  

1000,00 EUR 

 
2. Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar iestādēm organizēt pasākumus atbilstoši 

noteiktajam mērķim, ievērojot piešķirtā finansējuma apmēru, līdz 2018. gada 31. 
decembrim. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 
 

Lēmums Nr.659 protokola pielikumā 
 

§33 
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome) Iepirkumu komisijas locekles Aivas 
Aparjodes 2018.gada 5.jūnija iesniegumu par viņas atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas un Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Bruno Veides iesniegumu par 
Aleksandra Ināra Zaharāna ievēlēšanu Iepirkumu komisijas sastāvā, Dome konstatē: 

1) ar Domes 2018.gada 30.maija domes sēdes lēmumu “Par Iepirkumu komisijas sastāva 
apstiprināšanu” Aiva Aparjode ievēlēta Iepirkumu komisijas sastāvā; 

2) Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 16.punkts nosaka, ka  
komisijas loceklis, iesniedzot domē pamatotu iesniegumu, ir tiesīgs atteikties no dalības 
komisijā; 

3) 2018.gada 5.jūnijā Domē saņemts A.Aparjodes iesniegums, ar kuru A.Aparjode lūdz Domi 
atbrīvot viņu no Iepirkumu komisijas sastāva. 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs 
un darba grupās, Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 16.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2018. atzinumu (protokols Nr.6/2018§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Aparjode, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Aivu Aparjodi ar 2018.gada 
29.jūniju. 

2. Ievēlēt Aleksandru Ināru Zaharānu par Iepirkumu komisijas locekli ar 2018.gada 29.jūniju. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 
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Lēmums Nr.660 protokola pielikumā 
 

§34 
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu  

Skultes ostas valdes sastāvā 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 5.jūnijā saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule, kuras 
pielikumā ir pievienots Ekonomikas ministra 2018.gada 1.jūnija rīkojums Nr. 1.3-1/2018/13 „Par 
grozījumu Ekonomikas ministrijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr. 133 „Par pārstāvjiem mazajās 
ostās”” ar kuru Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece Ilze Lore 
norīkota pildīt valdes locekļa pienākumus Skultes ostas valdē. 

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās 
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, Skultes ostas pārvaldes nolikuma 10.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ekonomikas ministra 2018.gada 
1.jūnija rīkojumu Nr. 1.3-1/2018/13, Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 2.jūliju iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieci Ilzi Lori. 

2. Ar 2018.gada 2.jūliju atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāju 
Madaru Ambrēnu. 

3. Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei. 
4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Skultes ostas pārvaldes amatpersonu sarakstā. 
 

Lēmums Nr.661 protokola pielikumā 
 

§35 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un 
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 10.maija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu 
un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 
daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” 2018.gada 
16.aprīļa atskaiti par nekustamā īpašuma “Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā patieso vērtību, saskaņā ar atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2018.gada 13.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 
1. Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” noteikto Saulkrastu novada pašvaldības 

zemes īpašuma “Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 1/3 
domājamās daļas no zemes 0,0652 ha, kadastra apzīmējums 80330021662, patieso vērtību 
(tirgus vērtību). 

2. Noslēgt ar ēkas – dārza mājas jaunbūves 1/3 domājamās daļas īpašnieku /vārds, uzvārds/ 
pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 
“Silmala 131”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330021662, 1/3 domājamās daļas no zemes 0,0652 ha, atsavināšanu. 

 
Lēmums Nr.662 protokola pielikumā 
 

§36 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un 
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta 
pirmās daļas 4.punktu, SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” 2018.gada 16.aprīļa atskaiti par 
nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 71, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 
patieso vērtību, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes 
atzinumu (prot.Nr.6/2018), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” noteikto Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
platība 1196 m2, kadastra numurs 80330010617, patieso vērtību (tirgus vērtību). 

2. Noslēgt ar palīgēkas (kadastra apzīmējums 80330010617002) īpašnieku /vārds, uzvārds/ 
pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 
Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
80330010617, 1196 m2 platībā, atsavināšanu. 

 
Lēmums Nr.663 protokola pielikumā 

 
§37 

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.maija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, 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”, 
 



29 
 

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

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.664 protokola pielikumā 
 

§38 
Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes  

paaugstināšanas pasākumu veikšanai 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk –dome) 2018.gada 18.jūnijā saņemts biedrības „Bērzu 
aleja 2”, reģistrācijas numurs 40008222370 (turpmāk –biedrība), valdes priekšsēdētāja iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Bērzu alejā 2, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu veikšanai. 

 Atbilstoši 2018.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Saistošie noteikumi par 
kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 7.punktā noteiktajam, biedrība domē ir iesniegusi 
visus nepieciešamos dokumentus: 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju; dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju; 
atzinumu no ALTUM par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju; 
būvdarbu veikšanas līguma kopiju; būvuzraudzības līguma kopiju; autoruzraudzības līguma 
kopiju; projekta vadības līguma kopiju. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  27.2 panta otrās 

daļas 4. punktā noteiktajam, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 2018.gada 28.februāra 
saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz 
atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 12.punktā 
noteiktajam, ka lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem dome, atbilstoši 2018.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018.gada budžetu” paredzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Palīdzība 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Bērzu aleja 2”, ( reģistrācijas numurs 40008222370) pašvaldības atbalstu 
EUR 3000,00 00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu alejā 
2, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nama energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu veikšanai. 

2. Noteikt biedrībai „Bērzu aleja 2” līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē 
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spēku. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 

 
Lēmums Nr.665 protokola pielikumā 
 

§39 
Par grozījumiem Tūrisma informācijas centra budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja 12.06.2018 iesniegumu par TIC 
budžeta grozījumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Maksas pakalpojumi TIC” (EKK 21.3399.10) par 2 

600,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 

2.1. palielināt TIC (Struktūrvienība 13) budžeta izdevumu plānu EKK 2352 
(Saimniecības materiāli)  par 2 600,00 euro, lai nodrošinātu T-kreklu tirgošanu. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN2/2018 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 
 

Lēmums Nr.666 protokola pielikumā 
§40 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar IK ,,Rolly Molly’’ 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis uzdod jautājumu par nomas maksu iepriekšējam nomniekam. Pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītājs Aivars Gavars atbild, ka, kamēr nav izdoti saistošie noteikumi, nomas maksa 
visiem ir vienāda. 
 

Izskatot IK ,,Rolly Molly’’ 2018.gada 18.jūnija iesniegumu ,,Par ielu tirdzniecību’’, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar IK ,,Rolly Molly’’, vienotais reģistrācijas Nr.50002182201, juridiskā adrese 
Birztalas, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4001, zemes nomas līgumu uz laika 
periodu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.augustam par Saulkrastu novada 
pašvaldības piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130030046, daļas 10 m2 
platībā, nomu, ielu tirdzniecībai.  
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Lēmums Nr.667 protokola pielikumā 
 

§41 
Par 2018.gada 30.maija domes sēdes lēmuma Nr. 612 

 “Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” precizējumiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone informē par nepieciešamajiem 
precizējumiem 30.05.2018. domes lēmumā. 
 
 Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 2018.gada 21.jūnija iesniegumu par 
domes 2018.gada 30.maija sēdes lēmuma nr. 612 “Par Iepirkumu komisijas sastāva 
apstiprināšanu” precizēšanu sakarā ar konstatētām neprecizitātēm, 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
  
NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādus precizējumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija lēmumā Nr.612 
“Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu”: 

1.1. lēmuma pamatojošās daļas 4) punktā aizstāt skaitli “48” ar skaitli “54”; 
1.2. lēmuma pamatojošās daļas 4) punktā aizstāt skaitli “35” ar skaitli “375”; 
1.3. lēmuma 5.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.48”ar 

skaitļiem un vārdiem “2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.54”; 
1.4. lēmuma 5.punktā aizstāt skaitli “35” ar skaitli “375”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 
 

Lēmums Nr.668 protokola pielikumā 
 

§42 
Par 2018.gada 30.maija domes sēdes lēmuma Nr. 624 

 “Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” precizējumiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 2018.gada 21.jūnija iesniegumu par 
domes 2018.gada 30.maija sēdes lēmuma Nr.624 “Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” 
precizēšanu sakarā ar konstatētām neprecizitātēm, 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādus precizējumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija lēmumā Nr.624 
“Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu”: 

1.1. lēmuma pamatojošās daļas 4) punktā aizstāt skaitli “2018” ar skaitli “2017”; 
1.2. lēmuma 3.punktā aizstāt skaitli “2018”ar skaitli “2017”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 
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Lēmums Nr.669 protokola pielikumā 

 
§43 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2018.gada 21.jūnija 
iesniegumu par papildatvaļinājuma atlikušās daļas un ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, Saulkrastu novada 
domes 2018.gada 31.janvāra iekšējo noteikumu Nr. IeN 1/2018 „ Saulkrastu novada domes 
deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” 11., 12.3. un 16.2.apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksātu 
papildatvaļinājumu 1 (vienu) darba dienu 2018.gada 6.jūliju (par darba periodu no 
14.07.2015.- 13.07.2016.). 

2. Piešķirt E.Grāvītim apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma daļu- 1 (vienu) kalendāra nedēļu, 
sākot ar 10.07.2018. līdz 16.07.2018. (par darba periodu no 14.07.2016.- 13.07.2017.). 

3. Piešķirt E.Grāvītim pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas, aizejot ikgadējā 
atvaļinājumā. 
 

Lēmums Nr.670 protokola pielikumā 
 

§44 
Par Zivju fonda projektu īstenošanai nepieciešamā  

finansējuma apstiprināšanu  
Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 27.06.2018. iesniegumu par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai īstenotu 
projektus “Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā 2018. gadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu 
novada ūdenstilpēs 2018. gadā”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, S.Ancāne, M.Kišuro, 
A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” (EKK 18.6211) par 10 666,00 
euro. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 930,00 euro, lai nodrošinātu 
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divu Zivju fonda projektu līdzfinansējuma daļas. 
3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018. gada izdevumos: 

3.1. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2018. gadā”” 
(Struktūrvienība 0117, Projekts 5227, M41104) budžeta izdevumu plānu EKK 2279 
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 9 350,00 euro, lai veiktu 
Pēterupes tīrīšanas un zivju nārsta vietu ierīkošanas darbus;  

3.2. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana 
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2018. gadā”” (Struktūrvienība 0117, Projekts 5227, 
M4115) budžeta izdevumu plānu EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi) par 2 246,00 euro, lai veiktu zivju resursu atražošanas pasākumus. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2018 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžetu”, iekļaujot  tajā 
skaitā 1.,2. un 3. punktā minētos grozījumus. 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt priekšfinansējumu 11 596,00 euro apmērā Valsts 
kases projekta kontā Nr. LV68TREL980241501800. 

 
Lēmums Nr.671 protokola pielikumā 
 
Sēdi slēdz plkst.17.04 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede 

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 03.07.2018. 
 
 


