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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 29.augustā  Nr. 14/2018 
 
Domes sēde sasaukta 2018.gada 29.augustā plkst. 14:00. 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis. 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte. 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne, 
Līga Vaidere, Selga Osīte, Normunds Līcis Mārtiņš Kišuro, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-
Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide. 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes sēdi un aicina deputātus izslēgt no darba kārtības 
11.jautājumu “Pat apmežošanas atļauju”, lai precizētu lēmumu līdz nākamajai 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdei, un lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar 
trīs jautājumiem:  

1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siltumtrases izbūvei no Smilšu ielas 3 uz Smilšu 
ielu 7, Saulkrastos” realizācijai; 

2. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr. 471 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu iepildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu”; 

3. Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām”. 

 
A.Horsts jautā, kāpēc domes sēdes darba kārtībā nav iekļauts augusta Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejā izskatītais jautājums par ielas apgaismojuma projekta izstrādi Rožu 
bulvārī un nolasa Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu. 
E.Grāvītis atbild, ka jautājums bija jāizskata arī Finanšu komitejā, lēmuma projekts ir novīzēts 
izskatīšanai septembra Finanšu komitejas sēdē. 
 
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sēdes darba kārtību ar ierosinātajiem grozījumiem.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
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G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav, 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

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

 
1. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par 25.07.2018. domes 

sēdes, 08.07.2018. un 17.07.2018. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi. 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
2. Par adreses piešķiršanu 
3. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 
4. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu 
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā 

objekta kopīpašuma domājamai daļai 
11. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 
12. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

1. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu  

2. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu ar /vārds, uzvārds/ 
3. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu ar /vārds, uzvārds/ 
4. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu ar /vārds, uzvārds/ 
5. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu 

sarakstā 
 
Finanšu komitejas lēmumi 

6. Par jaunu īpašumu izveidošanu un mežaudžu uzņemšanu bilancē 
7. Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  trešās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
8. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu 

ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”” 
apstiprināšanu 

9. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
10. Par ūdensvada Pļavas un Kāpu ielās, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē 
11. Par kanalizācijas tīkla Kāpu ielā, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē 
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” moduļa tipa piebūves uzņemšanu bilancē 
13. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 
14. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 
15. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 
16. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 



 

3 
 

17. Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā 
18. Par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Saulkrastu novadā” budžeta līdzekļiem 
19. Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā 
20. Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžetā izglītojamo pārvadājumiem 
21. Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā 
22. Par finansējuma piešķiršanu Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
23. Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
24. Par  piekrišanas sniegšanu Skultes ostas pārvaldei saņemt aizdevumu 
25. Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes zvejnieku 

biedrība” 
26. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursu 
27. Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā 
28.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

29. Par  ar /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
30. Par amata vietu likvidēšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 
31. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas atbrīvošanu no amata 
32. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

amatā 
33. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 
34. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Baltkrieviju 
35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Siltumtrases izbūvei no Smilšu ielas 3 uz Smilšu 

ielu 7, Saulkrastos” realizācijai 
36. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr. 471 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu iepildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu” 

37. Par dalību konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām” 

  
§1 

Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par  
25.07.2018. domes sēdes, 08.07.2018. un 17.07.2018. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 

Ziņo pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Gavars. 25.07.2018. domes sēdes 
lēmumi ir izpildīti, procesā ir darba kārtības 22.jautājums “Par SIA “DMLV” zemes nomas 
maksas parāda sadalīšanu termiņos”. Ārkārtas domes sēžu jautājumi ir izpildīti. 
N.Līcis jautā par izpilddirektora vakanci. 
E.Grāvītis informē, ka šobrīd tiek apzināts, vai no iepriekšējā konkursa kāds pretendents 
piekristu kandidēt amatam, ņemot vērā, ka iepriekšējais balsojums atstāja rezonansi. Vakance 
nav izsludināta. 
N.Līcis jautā par situāciju izglītības iestādēs. 
A.Gavars informē, ka 30.08.2018. no plkst. 10:00 deputāti aicināti apsekot izglītības iestādes. 
Būvniecības valsts kontroles birojs ir solījis šajā nedēļā pieņemt ekspluatācijā Saulkrastu 
vidusskolas moduļu piebūvi. Ēdinātāji uzsākuši priekšdarbus, lai 3.septembrī varētu sākt ēdināt. 
Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja ierosinājuma, tiek gatavotas apliecinājuma kartes 
Saulkrastu vidusskolas ēkai, lai novērstu nepilnības. Saulkrastu vidusskolas mazās skolas 
2.stāva pārkaršanu neizdevās novērst ierobežotā tirgus dēļ, jautājums tiks risināts brīvdienās. 
Saulkrastu vidusskolas mazajā skolā Būvniecības valsts kontroles birojs atklāja dažas atkāpes 
no normas- pamatu applūšana. Iestādes darbu tas netraucē, jāsakārto dokumentācija. 
N.Līcis jautā par Saulkrastu vidusskolas pagrabu. 
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A.Gavars informē, ka iepirkums par pagraba remontu tika izsludināts, saņemtie piedāvājumi 
pārsniedz budžeta iespējas, šobrīd precizē darba uzdevumu, ir cerība darbus veikt par zemāku 
summu. 
N.Līcis jautā, par kādu summu tika piedāvāts veikt darbus. 
A.Gavars informē, ka budžetā tika paredzēti līdzekļi zem 30 000 euro. Piedāvājumi tika saņemti 
par stipri lielāku summu. 
E.Grāvītis precizē A.Gavara teikto- bija viens piedāvājums par vairāk kā 40 000 euro. 
N.Līcis jautā par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” remontdarbiem pamata ēkā. 
A.Gavars informē, ka remontdarbi pabeigti, objekts ir pieņemts, dokumenti vēl nav parakstīti. 
Telpu sakārtošana un tīrīšana notiek šodien. Būvgruži ir aizvesti, ap ēku veikti asfaltēšanas 
darbi.  
N.Līcis jautā, vai teritorijas labiekārtojuma projekta pasūtītājs bija dome. 
A.Gavars atbild, ka projektu pasūtīja bērnudārzs. Labiekārtojuma projekta pirmā daļa, par ko 
bija vienojušies līdzēji, ir iesniegta, bērnudārza vadītāja pienākumu izpildītāja to saņēma 
šodien. Jāsaņem būvvaldes saskaņojums. 
N.Līcis informē, ka saņēmis iedzīvotāju zvanus par koku izciršanu. 
A.Gavars apstiprina, ka paredzēta daļēja koku izņemšana- bez tā nav iespējams izveidot atpūtas 
laukumu. 
N.Līcis jautā par remontdarbiem Zvejniekciemā pie mūzikas skolas. 
A.Gavars informē, ka Ostas ielas pārbūvē būvdarbi uz laiku tiks apturēti. Frēzējot asfaltu 
konstatēts, ka projektā norādītā šķembu un filtrējošā smilts slāņa zem asfalta nav.  Tika atrasts 
vecais, nekaltais laukakmeņu bruģis, zem tā- nefiltrējošā smilts. Projekta autoram ir paziņots, 
tiek gatavota vēstule ar ieteikumu pārstrādāt šo projekta sadaļu. Būvsapulcē vienojās, ka ietve 
tiks izbūvēta līdz 3.septembrim- līdz skolai tiks noblietēts šķembojums, bruģis ietvēs tiks 
ieklāts līdz 10.-12.septembrim. Brauktuve šobrīd netiks aiztikta, lai varētu piekļūt īpašumiem 
un ostai. Skolai varēs piekļūt pa ietvi, transportam izveidota jauna kabata Skultes ielā.  
N.Līcis jautā par gaismu pie skolas. 
A.Gavars atbild, ka ielas  apgaismojums šobrīd nav. Gaisma ir tik, cik skolas iekšējā pagalmā. 
Ja būs nepieciešams, tiks uzlikts lielāks apgaismojums pie skolas.  
N.Līcis jautā par Zvejniekciema vidusskolu. 
A.Gavars informē, ka plānotie darbi ir izdarīti. Pēc 2 nedēļām būs atvērta darbmācības klase, 
bet tas netraucē mācību procesam. 
N.Līcis jautā par situāciju ar lielajiem projektiem. 
A.Gavars informē, ka estrādes projektam tiek gatavots iepirkums projekta ekspertīzei.  
N.Līcis norāda- izlasot informāciju domes mājas lapā, radies jautājums- iepirkums par 
būvekspertīzi tiek pārtraukts, pamatojoties uz to, ka “Baltex Group” nav nodevis eksperta 
projektu.   
A.Gavars informē, ka uz ekspertīzi projekts tika dots ar lielo summu. Šobrīd to nevar realizēt, 
tika nodalīta pirmā būvniecības kārta, virkne citu pasākumu, lai samazinātu pirmās kārtas 
izbūves izmaksas. 30.08.2018. notiks iepirkumu komisijas sēde, 31.08.2018. plānots izsludināt 
iepirkumu ekspertīzes veikšanai. 
N.Līcis jautā, vai būs nepieciešams Būvniecības valsts kontroles biroja atzinums. 
A.Gavars atbild, ka pie ekspertīzes atzinums nav nepieciešams. Uzsākot būvniecību, tiks 
ievadīta informācija Būvniecības informācijas sistēmā, birojs lems, vai piedalīsies procesā. 
Tualete Baltās kāpas teritorijā  ir pabeigta, dokumenti sagatavoti, atzinumi saņemti un iesniegti 
būvvaldē. Plānots līdz 1.septembrim noņemt žogu. Juridiskā nodaļa gatavo līgumu ar tualetes 
apsaimniekotāju, kas nosolīja lētāko cenu. Līgums būs spēkā līdz 2019.gada 31.janvārim. 
Pagaidām tualete strādās diennakts gaišajā laikā un apmeklējums būs bez maksas. Šobrīd nav 
zināms, cik izmaksās uzturēšana. 
N.Līcis lūdz precizēt, ko nozīmē diennakts gaišais laiks. 
A.Gavars atbild, ka vasarā līdz 22:00, ziemā līdz 18:00 vai 19:00.  
N.Līcis jautā par novērošanas sistēmu. 
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A.Gavars apstiprina, ka novērošanas sistēma būs. 
N.Līcis jautā par Zvejniekciema kultūras namu. 
A.Gavars atbild, ka nav tieši iesaistīts kultūras nama darbos. Pēdējā apmeklējuma laikā 
demontāžas darbi bija gandrīz beigušies, pelēkās apdares darbi tuvojās noslēgumam. Ņemot 
vērā dažas nianses, kas iepriekš nebija paredzamas, aģentūrai būs jāslēdz vienošanās par dažu 
papildus darbu veikšanu. 
N.Līcis jautā, vai līdz 18.novembrim darbus pabeigs. 
A.Gavars informē, ka līdz 18.novembrim darbus nepabeigs. 
N.Līcis jautā par ceļu projektu, stacijas mežu. 
A.Gavars atbild, ka darbi stacijas mežā norit pēc plāna. Sagatavots izmaiņu projekts- vienas ass 
nobīdīšana, kas nepieciešams, lai neskartu privātīpašumus, ko projekta autors nebija ievērojis.  
N.Līcis jautā, kad darbi tiks pabeigti. 
A.Gavars atbild, ka darbi būs pabeigti līdz 1.novembrim. Šobrīd ir saskaņotas krāsu pases, 
šodien saskaņošanai iesniegs gaismas ķermeņus, daļēji jau uzsākti apzaļumošanas darbi. 
Sarežģītākas šobrīd ir Svētku un Bīriņu ielas, kur ir divi privātīpašumi, projekta autors nebija 
saskaņojis ar īpašniekiem, bet uzrakstījis atsauci, ka tās ir plānotās sarkanās līnijas. 
N.Līcis jautā par izsludināto iepirkumu Leona Paegles ielas asfalta atjaunošanai. Atgādina, ka 
bija izstrādāts projekts, kurā norādīts, ka jāparedz lietusūdens kanalizācija, jāmaina ielas profils, 
jaunas apmales, komunikācijas. Tagad tiks nofrēzēta ielas virskārta, atstātas vecās apmales, 
netiks mainīts ielas šķērsgriezums, garenprofils. 
A.Gavars informē, ka iela nedaudz tiks mainīta, paceļot vienslīpu virsmu uz zaļo zonu.  
N.Līcis jautā, vai segums tiks likts pie vecajām apmalēm. 
A.Gavars norāda- ņemot vērā, ka šobrīd nevar nopirkt emulsiju, tika nolemts līdzekļus izmantot 
lietderīgi jau šogad, lai varētu normāli ekspluatēt brauktuvi L.Paegles ielā un Vidrižu ielā līdz 
iebraukšanai veikala “Elvi” stāvvietā. 
N.Līcis jautā par L.Paegles ielas darbu apjomu. 
A.Gavars atbild, ka darbi paredzēti līdz Skolas ielai. 
A.Horsts jautā par bērnudārza veco daļu, vai darbu pieņemšanas nodošanas akts ir parakstīts, jo 
darbu nodošana bija paredzēta 20.augustā, vai būs soda sankcijas. 
A.Gavars apstiprina, ka akts nav parakstīts, soda sankcijas tiks piemērotas. 
A.Horsts jautā par Baltic Inn ēku. Informē, ka ir saņēmis no domes pieprasīto pārskatu par 
izlietotajām summām. Informē, ka uz šo brīdi ēka izmaksā 267 826 euro, katru gadu tiek 
maksāts par zemes nomu  829 euro, šīs dienas sēdes darba kārtībā ir jautājums par siltumtrases 
izveidošanu par 145 000 euro. Kopējās izmaksas būs gandrīz 413 000 euro. Norāda, ja būs 
siltumtrase, būs nepieciešams arī siltummezgls.  
A.Gavars precizē, ka siltummezgla izbūve ir iekļauta siltumtrases izbūves izmaksās. 
A.Horsts jautā, cik daudz līdzekļu vēl būs jāiegulda, lai ēku nodotu Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolai. 
A.Gavars atbild, ka izmaksas būs atkarīgas no tā, ko vēlās ēkā redzēt. Informē, ka ar zemes 
īpašnieci ir runāts ar laiku atpirkt zemi. 
A.Horsts norāda, ka ir veiktas divas ēkas tehniskās apsekošanas un  jautā, vai apsekošanas 
rezultātā jeb pirms ēkas iegādes nevarēja konstatēt, cik ēka izmaksās. 
A.Gavars informē, ka nekādi dokumenti neliecina par ēkas apsekošanu pirms ēkas iegādes. 
Norāda, ka abas tehniskās apsekošanas nav bijušas vienādas- viena bija tehniskā apsekošana, 
savukārt otra- projekta dokumentācijas sagatavošana ar vizuālās novērtēšanas metodi, kuras 
laikā novērtēta konstruktīvo elementu nestspēja un kvalitāte. 
A.Horsts jautā vai A.Gavars apgalvo, ka netika veikts ēkas tehniskā stāvokļa izvērtējums pirms 
ēkas iegādes. 
A.Gavars norāda, ka viņam nav informācijas, ka tas būtu darīts un atkārtoti informē, ka šajā 
procesā nav piedalījies. 
A.Horsts ierosina izpilddirektora amata kandidātu uzklausīt apvienotās komitejas sēdē. 
E.Grāvītis piekrīt A.Horsta ierosinājumam. 
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§2 
Par adreses piešķiršanu  

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu, adrese piešķirta, ievērojot īpašnieka vēlmi. 
 

Izskatot ar /vārds, uzvārds/, dzīv. ar /adrese/, Rīga, 24.07.2018. iesniegumu par adreses 
piešķiršanu, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8/2018§4), Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ 
Adresācijas noteikumi” 9. un 11.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330032861 un ēkām ar kadastra apzīmējumu 
80330032861001 un 80330032861003, adresi- ,,Kacas”, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 
 
Lēmums Nr. 706 protokola pielikumā. 

§3 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. Informē par nekustamā īpašuma sadalīšanu- tiks izveidoti 6 jauni īpašumi ar 
lietošanas mērķi “individuālo dzīvojamo māju apbūve”, informē par jauno īpašumu atrašanās 
vietām. 
 
 Izskatot ar /vārds, uzvārds/ un ar /vārds, uzvārds/, dzīvojošu ar /adrese/, Saulkrasti, 
10.07.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma Palejas iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
sadali, kurš izskatīts 15.08.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.8/2018§6), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. punktu, 12.1. punktu, Ministru 
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Palejas iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 80130030219, izveidojot sešus jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030221, platība 0,1177 ha, adresi, 
Palejas iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1177 ha. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030220, platība 0,0897 ha, adresi, 
Rīgas iela 104, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,0897 ha. 

4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130050224, platība 0,0908 ha, adresi, 
Pīlādžu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
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individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,0908 ha. 
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130050220, platība 0,0832 ha, adresi, 

Pureņu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,0832 ha. 

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130050223, platība 0,1325 ha, adresi, 
Asteru iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1325 ha. 

7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130030219, platība 0,1103 ha, adresi, 
Palejas iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1103 ha. 

8. 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. 707 protokola pielikumā. 
§4 

Par zemes vienību apvienošanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu 

Ziņo B.Veide. Tiek izveidots viens īpašums ar kopējo platību 1116 m2.  
 

  Izskatot ar /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta ar /adrese/, Rīga, 30.07.2018. 
iesniegumu, kurš izskatīts 15.08.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
(protokols Nr.8/2018§10), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. 
punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut apvienot īpašuma Inčupītes iela 47, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes 
vienības ar kadastra apz. 80130030839 un 80130031073, izveidojot vienu īpašumu 
0,1116 ha platībā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt adresi Inčupītes iela 47, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods – 0601, platība 0,1116 ha. 

3. 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. 708 protokola pielikumā. 

§5 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu, tiek atdalīts viens nogabals, ko nākotnē 
paredzēts pievienot citam īpašumam. 

 
 Izskatot ar /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta ar /adrese/,  Saulkrastu novads, un ar 
/vārds, uzvārds/ pilnvarotās personas ar /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta ar adrese/ 
Saulkrastu novads, 26.07.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 
īpašumiem Upes iela 23A, kadastra Nr.80330010185 un Upes iela 19, kadastra 
Nr.80330010341, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 
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15.08.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, (protokols Nr.8/2018§8), 
pamatojoties saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu’’, 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Upes iela 23A (kadastra Nr. 80330010185) un Upes 
iela 19 (kadastra Nr. 80330010341), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu 
pagasts, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma 1.pielikums). 
3. 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. 709 protokola pielikumā. 

§6 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu. Zemes ierīcības projekts nepieciešams, jo 
ēka atrodas uz diviem  zemes gabaliem, plānots pārcelt īpašuma robežu, lai ēka paliktu vienā 
īpašumā. 

 
 Izskatot ar /vārds, uzvārds/ , deklarētā dzīves vieta ar /adrese/, Rīga un ar /vārds, 
uzvārds/, deklarētā dzīves vieta ar /adrese/  Garkalnes novads, 26.07.2018. iesniegumu par 
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem Priežkalnu iela 7, kadastra Nr.80330011255 
un Priežkalnu iela 5, kadastra Nr.80330011257, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kas izskatīts 15.08.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
(protokols Nr.8/2018§9), pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 ,,Par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu’’, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, 
ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Priežkalnu iela 7 (kadastra Nr. 80330011255) un 
Priežkalnu iela 5 (kadastra Nr. 80330011257), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 
Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma 1.pielikums). 
3. 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. 710 protokola pielikumā. 
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§7 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu. Zemes ierīcības projekts nepieciešams, lai 
īpašumu sadalītu trīs zemes gabalos, no kuriem divi gabali- apbūvējami, trešais- ceļš. 

 
 Izskatot SIA ,,Jaunsaules’’, juridiskā adrese Brīvdabas iela 144, Rīga, valdes locekļa ar 
/vārds, uzvārds/ 07.08.2018. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam 
,,Jaunsaules’’, kadastra Nr.80330010261, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kas izskatīts 15.08.2018. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
(protokols Nr.8/2018§17), pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 ,,Par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu’’, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, 
ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Jaunsaules’’ (kadastra Nr. 80330010261), 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, zemes ierīcības projektu, 
atbilstoši iesniegtajai sadalījuma skicei. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma 1.pielikums). 
3. 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. 711 protokola pielikumā. 

§8 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu. Līgumu slēdz uz 10 gadiem. Piespiedu 
zemes nomas līgums- ēka pieder īpašniekam, zeme 1/3 domājamās daļas pieder pašvaldībai. 

 
Izskatot ar /vārds, uzvārds/ 2018.gada 30.jūnija 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., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.8/2018§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2018.gada 
1.septembra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Roze 1”, Roze, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032576, 1/3 
domājamās daļas no zemes 663 m2 platībā, nomu (Administratīvais akts pielikumā). 

 
Lēmums Nr. 712 protokola pielikumā. 
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§9 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. Informē par īpašuma atrašanās vietu. Piespiedu zemes noma- ēka pieder 
īpašniekam, zeme- pašvaldībai.  

 
Izskatot ar /vārds, uzvārds/ 2018.gada 2.augusta 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., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.8/2018§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2018.gada 
1.septembra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes īpašuma “Jubileja 36A”, 
Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032124, 
540 m2 platībā, nomu (Administratīvais akts pielikumā). 

 
Lēmums Nr. 713 protokola pielikumā. 

§10 
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai 
 

Ziņo B.Veide. Īpašniece lūdz iegūt īpašumā zemi, jo privatizācijas procesā tas netika izdarīts. 
A.Horsts jautā, vai tikai vienam dzīvoklim ir nesakārtots zemes jautājums. Ja šādi dzīvokļi ir 
vairāki, ierosina apvienot vienā lēmumā. 
A.Gavars domā, ka šis ir vienīgais īpašums. Norāda, ka īpašniekam ir jāizsaka griba slēgt šādu 
līgumu. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 13.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likumu 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta pirmās daļas 1.punktu, 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.8/2018§21), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot /vārds, uzvārds/ īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas Leona Paegles ielā 
2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, dzīvoklim Nr.2 (kadastra numurs Nr. 80139000123) 
piekrītošās 4632/35298 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala ar platību 
1220 m2 (kadastra Nr. 80130020339) (Administratīvais akts pielikumā).  

 
Lēmums Nr. 714 protokola pielikumā. 
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§11 
Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

Ziņo B.Veide. Lūdz A.Gavaru komentēt situāciju. 
A.Gavars informē, ka no iedzīvotājas ir saņemta informācija par to, ka viņas vīram tiesa 
noteikusi ierobežojumu tuvoties viņai tuvāk par 50 metriem. Īres līgumā ir nosacījums- ja 
īrnieks traucē sabiedrības kārtību, drošību utt., domei ir tiesības izbeigt īres līgumu. No tiesas 
lēmuma izriet, ka persona ir agresīva ne tikai pret ģimenes locekļiem, bet arī pret apkārtējiem. 
E.Grāvītis papildina A.Gavaru, ka saskaņā ar tiesas lēmumu īrnieks nevar atrasties šajā 
dzīvoklī. 
A.Gavars informē, ka tiesas lēmums ir spēkā līdz 22.augustam. Ja prasītāja neceļ prasību tiesā 
atkārtoti, tad iespējams, lēmums vairs nav spēkā. Lēmuma projekts nav balstīts uz tiesas 
spriedumu, bet uz īres līgumu. 
S.Osīte norāda, ka šis cilvēks pašreiz dzīvo šķūnītī, vai pašvaldībai nebūs jādod patvērums. 
E.Grāvītis norāda, ka lēmuma projektā ir norādīts- bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. 
N.Līcis jautā, vai ar īrnieka kundzi tiks noslēgts jauns īres līgums. 
A.Gavars informē, ka jautājums tiks skatīts nākamajā domes sēdē.  
N.Līcis uzskata, ka abi jautājumi ir saistīti. Ģimenes locekļi dzīvoklī dzīvo, pamatojoties uz 
noslēgto īres līgumu, ko noslēdzis viens no ģimenes locekļiem. Ar šo lēmumu brīdina par īres 
līguma izbeigšanu, nepasakot, ka ģimene varēs dzīvot dzīvoklī. Jautā, vai abus lēmumus nevar 
iekļaut vienā lēmumā. 
A.Gavars norāda, ka komitejas sēdē jautājums šādā griezumā netika skatīts. Norāda, ka 
jāizvērtē visas tiesiskās nianses. Iesniedzējai tiks sagatavota atbilde, ka nākamajā domes sēdē 
tiks izskatīts šis jautājums. Informē, ka iesniedzēja dzīvoklī deklarēta kopā ar diviem bērniem, 
kas pastāvīgi dzīvoklī nedzīvo. 
O.Vanaga jautā par bērnu vecumu. 
A.Gavars informē, ka bērni ir pilngadīgi. 
A.Horsts jautā, vai ģimene atbilst kritērijiem, lai uzņemtu dzīvokļu rindā. 
A.Gavars norāda, ka Dzīvokļu komisijai būs jāizvērtē atbilstība saņemt dzīvokli. 
N.Līcis uzskata, ka jāņem vērā vēsturiskā situācija- ģimene privatizācijas laikā nav privatizējusi 
dzīvokli, tāpēc dzīvoklis nonācis pašvaldības īpašumā. Vēsturiski ģimene dzīvoklī ir dzīvojusi 
visu laiku. 
A.Gavars informē, ka iesniedzēja ir vienīgā, kas maksā par dzīvokli. 
S.Ozola- Ozoliņa jautā, vai šobrīd iesniedzēja tiek atstāta bez dzīvesvietas. 
A.Gavars atbild, ka šobrīd bez dzīvesvietas neatstāj, līdz 1.oktobrim dzīvoklis jāatbrīvo. 
Atgādina, ka tiesa iesniedzējas vīram ir noteikusi aizliegumu tuvoties iesniedzējai.  
O.Vanaga jautā, vai iesniedzēja, rakstot iesniegumu, saprata, ka ir apdraudēta palikšana 
dzīvoklī. 
A.Gavars informē, ka ir divi iesniegumi- otrs iesniegums ir par dzīvesvietas saglabāšanu 
iesniedzējai. Otrs iesniegums tika saņemts vēlāk, tāpēc iesniegums tiks izskatīts nākamajā 
mēnesī. 
A.Horsts jautā, vai iesniedzēja atbilst kritērijiem lai saņemtu šo dzīvokli. 
E.Grāvītis atkārto iepriekš minēto, ka līgums tika slēgts ar ģimenes galvu, bet dzīvoklī mitinās 
visa ģimene. 
S.Ozola- Ozoliņa jautā, vai iesniedzēja oktobrī nenonāks situācijā, ka nav kur dzīvot. 
A.Gavars atbild, ka no dzīvokļa tiek izlikts iesniedzējas vīrs. 
N.Līcis jautā, vai juridiski var pārslēgt līgumu ar iesniedzēju. Ierosina papildināt lēmumu ar 
punktu- noslēgt līgumu ar iesniedzēju. 
B.Veide norāda, ka jautājums par īres līguma slēgšanu ir jāizskata Dzīvokļu komisijā. Šobrīd 
tiek lauzts līgums ar konkrēto personu. 
A.Gavars norāda, ka īrnieks par līguma izbeigšanu jābrīdina mēnesi iepriekš. Norāda, ka 
iesniedzēja šobrīd saglabā deklarēto dzīvesvietu, kas ļauj iesniedzēji atrasties dzīvoklī. Par 
turpmāko būs jālemj domei. Jautājums tiks izskatīts septembra domes sēdē, iesniedzēja par to 



 

12 
 

tiks informēta. 
N.Līcis norāda, ka lēmuma projektam pievienotajā administratīvajā aktā ir atsauce uz 
iesniedzējas 31.jūlija iesniegumu, ar kuru lūdz pārslēgt īres līgumu ar iesniedzēju.  
E.Grāvītis uzskata, ka jautājuma izskatīšanu var atlikt un pēc mēneša lemt par izlikšanu un 
jauna līguma noslēgšanu. 
A.Gavars norāda, ka tādā gadījumā persona, ar kuru noslēgts īres līgums, atgriezīsies dzīvoklī 
un pašvaldībai vairs nebūs pamata lemt par izlikšanu. 
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par personas izlikšanu no dzīvokļa, jo nav pamata līgumu 
pārslēgt.  

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

2018.gada 31.jūlija iesniegumu,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 panta pirmās daļas 
3.punktu,  2018.gada 20.jūlija Rīgas rajona tiesas lēmumu (Lietas arhīva Nr.3-12/0441-18/7), 
un 2015.gada 18.jūnija Vienošanās 4.6.punktu, 4.7.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.8/2018§13), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide),, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Brīdināt /vārds, uzvārds/, ka sākot ar 2018.gada 1.oktobri tiek izbeigts 2009.gada 
26.jūnija dzīvokļa īres līgums (Reģ. Nr.11/09/19.1 30.06.2009.) par Saulkrastu novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašuma /adrese/, Saulkrastu novads, īri, izliekot viņu bez citas 
dzīvojamās telpas ierādīšanas. (Administratīvais akts pielikumā). 

 
Lēmums Nr. 715 protokola pielikumā. 

§12 
Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

Ziņo B.Veide. Lūdz A.Gavaru informēt par īrnieces situāciju ar parādu. 
A.Gavars informē, ka parāda piedziņa tiek virzīta caur tiesu. Personai ir tiesības saņemt sociālo 
dzīvokli, jo atbilst sociālā dienesta noteiktajam statusam.  
A.Horsts jautā, vai īrniece turpina nemaksāt par dzīvokli. 
A.Gavars apstiprina A.Horsta teikto. Norāda, ka persona par parāda samaksu ir vairākkārtīgi 
brīdināta, sadalīti maksājumi, nav izpildīti. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2018.gada 2.augustā saņemts Saulkrastu novada domes 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes iesniegums. 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
5.panta otro daļu, 11.pantu, 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 
“Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.2.apakšpunktu, 2010.gada 27.janvāra 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu” 4.punktu, 
2017.gada 27.februāra līguma 1.3. un 5.3. punktu,  Saulkrastu sociālā dienesta 2018.gada 
14.augusta lēmumu (protokola izraksts Nr.33, §2) “Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu” un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2018§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ:  

1. Sākot ar 2018.gada 1.septembri pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem 2017.gada 
27.februāra sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds, uzvārds/, par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošā sociālā dzīvokļa Leona Paegles iela 2 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, īri (Administratīvais akts pielikumā).  

 
Lēmums Nr. 716 protokola pielikumā. 

§13 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
Ziņo B.Veide. 
A.Horsts jautā,  kādi konkrēti būs pašvaldības soļi, ko dome darīs divu fizisku personu strīdā. 
A.Grāvītis informē, ka saskaņā ar likumu pašvaldība izdevusi saistošos noteikumos, strīdā starp 
dzīvokļu un zemes īpašniekiem pašvaldība uzstājās kā vidutājs. Saistošajos noteikumos 
noteikta procedūra, kādi dokumenti jāsagatavo utt. 
A.Gavars papildina, ka tiek aptaujāti visi telekomunikāciju turētāji, visi esošā kvartāla 
īpašnieki. Pēc tam tiek sagatavots slēdziens, ko apstiprina dome. Domes lēmumu var pārsūdzēt. 
Informē, ka valstī bijuši 1-2 šādi precedenti, veiksmīgi nav beidzies neviens process. 
A.Horsts jautā, vai strīds ir par mājai piegulošās zemes platību. 
A.Gavars uzskata, ka strīds ir par naudu. 
B.Veide, norāda, ka strīds ir par piekrītošo zemi A.Kalniņa 1 un A.Kalniņa 1A. 
A.Horsts jautā, vai grafiskos pielikumus u.c. dokumentus sagatavo dome. 
A.Gavars informē par mehānismu- pašvaldība pasūta uzmērīšanu, projektēšanu, komunicē ar 
būvvaldi, komunikāciju turētājiem, rezultātā dome pieņem lēmumu. Par sadaļu kas ir 
ārpakalpojums maksā ierosinātājs- šajā gadījumā pirmā persona, kas parakstījusi iesniegumu, 
uzņēmās finansiālās saistības. Administratīvās izmaksas pašvaldība sedz no saviem līdzekļiem. 
Ārpakalpojuma izmaksas ierisinātājam jāatmaksā 5 gadu laikā.  
A.Horsts jautā, vai dzīvokļu īpašnieki ir informēti par izmaksām. 
A.Gavars informē, ka mutiski ir informēti par provizoriskajām izmaksām, kas varētu būt 2-3 
tūkstoši eiro. 
N.Līcis jautā par lēmumā ietverto atsauci uz saistošo noteikumu 4.punktu- vai ir atzinums, uz 
kā pamata dome pieņem šo lēmumu. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka atzinumi bija sagatavoti izskatīšanai 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā, tāpēc tiek izskatīts šāds lēmums. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 11.jūlijā saņemts daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas A.Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, dzīvokļu īpašnieku iesniegums (turpmāk – 
ierosinājums) ar lūgumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas dzīvojamai 
mājai. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta 
trešo daļu un 86.panta piekto daļu, Dome 30.08.2017. izdevusi saistošos noteikumus Nr.SN 
13/2017 “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 16.11.2017. stājušies spēkā. 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. 
sēdē izskatīts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes atzinums (turpmāk – atzinums), kurā 
secināts, ka  dzīvojamās mājas Alfrēda Kalniņa iela 1, īpašnieki, atbilstoši Saistošo noteikumu 
3.punktam ir iesnieguši nepieciešamos dokumentus: 

1) ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu; 
2) grafisko pielikumu; 
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3) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par funkcionāli 
nepieciešamo zemes gabala pārskatīšanas ierosināšanu; (ja ierosinājumu iesniedz 
privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki)); 

4) pilnvarojums personai, kura pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku kā dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamo zemesgabala pārskatīšanas ierosinātāju intereses 
pārskatīšanas procesā. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.punktu, Dome pēc atzinuma saņemšanas pieņem 
lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
vai par atteikumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Lēmums 
publicējams Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus un pieejamos 
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
85.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto, sesto daļu, 30.08.2017. Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu 
(Nr.SN 13/2017) 3. un 4.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2018§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, 
I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-4 (S.Osīte, N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas attiecībā uz zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177. 

2. Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt lēmumu 
Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

3. Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai /vārds, 
uzvārds/  /adrese/, Saulkrastu novads, LV – 2160). 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
5. 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. 717 protokola pielikumā. 

§14 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
Ziņo B.Veide. Informē, ka lēmuma par A.Kalniņa 1A ir identisks lēmums iepriekš pieņemtajam 
lēmumam par A.Kalniņa 1. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.jūlijā saņemts daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas A.Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, dzīvokļu īpašnieku iesniegums (turpmāk – 
ierosinājums) ar lūgumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas dzīvojamai 
mājai. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85.panta 
trešo daļu un 86.panta piekto daļu, Dome 30.08.2017. izdevusi saistošos noteikumus Nr.SN 
13/2017 “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 16.11.2017. stājušies spēkā. 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.08.2018. 
sēdē izskatīts Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes atzinums (turpmāk – atzinums), kurā 
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secināts, ka dzīvojamās mājas Alfrēda Kalniņa iela 1A, īpašnieki, atbilstoši Saistošo noteikumu 
3.punktam ir iesnieguši nepieciešamos dokumentus: 

1) ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu; 
2) grafisko pielikumu; 
3) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par funkcionāli 

nepieciešamo zemes gabala pārskatīšanas ierosināšanu; 
4) pilnvarojums personai, kura pārstāvēs dzīvokļu īpašnieku kā dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamo zemesgabala pārskatīšanas ierosinātāju intereses 
pārskatīšanas procesā. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.punktu, Dome pēc atzinuma saņemšanas pieņem 
lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu 
vai par atteikumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Lēmums 
publicējams Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus un pieejamos 
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
85.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto, sesto daļu, 30.08.2017. Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu 
(Nr.SN 13/2017) 3. un 4.punktu, saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2018§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, 
I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-4, (S.Osīte, N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa) 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežas attiecībā uz zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177. 

2. Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt lēmumu 
Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

3. Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļai nosūtīt lēmumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai /vārds, 
uzvārds/  /adrese/  Saulkrastu novads, LV – 2160). 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
5. 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. 718 protokola pielikumā. 

§15 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo A.Deniškāne. Līguma darbības termiņš- 2018.gada 31.augusts. 
   

Saulkrastu novada domē 2018.gada 13.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2016.gada 25.februārī atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103104, 
pakalpojumu sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

2018.gada 1.augustā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
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maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 
/vārds, uzvārds/ mācību centrā „Dija” ir apguvusi 40 stundu profesionālās pilnveides 

izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 

novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2018.gada 15.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2018§1), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2018.gada 31.augustam ar saimnieciskās darbības 
veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju /vārds, 
uzvārds/, /personas kods/ par pašvaldības kompensāciju izmaksu (līgums lēmuma 
pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
Lēmums Nr. 719 protokola pielikumā. 

§16 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. Pakalpojuma sniegšanas termiņš- 2018.gada 31.augusts. 
 
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 11.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 
30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 
15.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2018§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 1.augustu līdz 2018.gada 31.augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 150,61 euro (viens simts piecdesmit euro, 
61 cents) mēnesī par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, 
uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443103104  (administratīvais akts 
pielikumā). 

 
Lēmums Nr. 720 protokola pielikumā. 

§17 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 



 

17 
 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 18.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 
30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 
15.augusta atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.8/2018§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,  
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2018. gada 3.augustu 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 (administratīvais akts 
pielikumā). 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 
31.decembrim. 

 
Lēmums Nr. 721 protokola pielikumā. 

§18 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo A.Deniškāne. 
 
Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vecākās lietvedes 

/vārds, uzvārds/ 2018.gada 2.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo 
noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā 
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 
27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas 
pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13.punktā, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 15.augusta sēdes 
atzinumu (protokols Nr.8/2018§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Sākot ar 2018.gada 10.jūliju pārtraukt pašvaldības kompensācijas izmaksu /vārds, 
uzvārds/  (administratīvais akts pielikumā).  

 
Lēmums Nr. 722 protokola pielikumā. 

§19 
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras  

“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā 
Ziņo A.Deniškāne. 
N.Līcis norāda, ka deputāti ir diskutējuši par kultūras un sporta attīstības stratēģijas 
nepieciešamību, par prioritāriem un atbalstāmiem sporta veidiem, kuriem ir pēctecība un 
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piramīdas princips- uzsākot mācību gaitas, līdz vidusskolas beigšanai un dzīvošanai novadā, ir 
iespēja trenēties attiecīgajā sporta veidā, piedalīties sacensībās. Par atbalstāmajiem sporta 
veidiem jādiskutē. Uzskata, ka bez pamatojuma likvidē basketbola trenera amatu, līdz ar to arī 
basketbola komandu. Informē, ka ir uzrunājis treneri un sportistus, kas būtu gatavi vadīt 
basketbola komandu. Ierosina  sporta centra vadībai sadarbībā ar domi, treneriem, speciālistiem 
un vecākiem izstrādāt sporta stratēģiju un tad lemt par amatiem. Šobrīd basketbolā trenējās 
mazie bērni un  vidējā vecuma bērni, kas drīz sasniegs vecumu, kad varēs spēlēt Saulkrastu 
komandā. Uzskata, ka tas ir darba jautājums, cik ļoti sportā iesaistītie cilvēki  meklēs 
komandām sadarbības partnerus, sponsorus, reklamēs sporta veidus un iespēju tajos piedalīties. 
Izsaka cerību, ka jaunās sporta centra vadības darbs neaprobežosies tikai ar administratīvo 
vadību. Aicina neatbalstīt jautājumu par LBL trenera amata vietas likvidēšanu, budžetā 
finansējums ir apstiprināts. Ierosina līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai vienoties par 
atbalstāmajiem sporta veidiem un tad pieņemt šādu lēmumu. 
A.Aparjode informē, ka stratēģija tiks izstrādāta, kad darbu uzsāks aģentūras jaunais direktors. 
Izskatot treniņgrupu apmeklējumu, konstatēts, ka mēnesī ir 8 basketbola treniņi, kurus apmeklē 
20 cilvēki, maijā -3, jūnijā- neviens. Basketbols izmaksā dārgi- trenera alga, apmaksāta 
degviela, braucieni pa Latviju utt. Norāda, ka komandā spēlē spēlētāji no Rīgas un viens 
spēlētājs no Skultes. Ir runāts ar treneri, treneris norādījis, ka nevar nevienu piespiest spēlēt 
basketbolu. Runājot par pēctecību, norāda, ka ir mazo bērnu basketbola pulciņš no 1.-5.klasei, 
savukārt nav pulciņa no 6.-9.klasei. Uzskata, ka basketbola popularitāte Saulkrastos ir zudusi. 
Informē, ka iedzīvotāji uzdevuši jautājumus, kāpēc atbalsta basketbolu, nevis futbolu vai 
volejbolu, kuros arī spēlē pieaugušie. Runājot par attīstību, uzskata, ka jāatmet pulciņi, kas 
nenes rezultātus. Izstrādās stratēģiju un  atbalstīs pulciņus, kuros notiek darbība. 
A.Horsts jautā vai konkrētais basketbola treneris trenē arī bērnus un cik tas izmaksā. 
A.Aparjode atbild, ka konkrētais treneris bērnus netrenē, basketbols gadā pašvaldībai izmaksā 
aptuveni 15 000 euro. Informē, ka LBL sūta uzaicinājumu samaksāt līgas dalības maksu, 
budžetā šajā gadā finansējums šim mērķim jau iztērēts, jo līdzšinējā prakse bijusi maksāt 
nākamajā gadā par iepriekšējo gadu. 
A.Deniškāne jautā, vai A.Aparjode veikusi izpēti. 
A.Aparjode apstiprina, ka izpētījusi šo jautājumu un informē, ka aģentūras direktore 
apgalvojusi, ka par šī amata likvidēšanu ir domāts jau iepriekš. 
S.Ozola- Ozoliņa norāda, ka likvidējot LBL trenera amatu, pilsētas iedzīvotājiem nav liegta 
iespēja spēlēt basketbolu. Uzskata, ka LBL trenerim paredzētie finanšu līdzekļi tiks novirzīti 
svarīgam mērķim- medicīnas māsas vietas izveidošanai. 
A.Aparjode apstiprina, LBL trenera amata finansējums tiks pārcelts medicīnas māsas amatam. 
Informē, ka šī gada budžeta finansējums basketbolam ir iztērēts. Informē, ka iedzīvotāji jau 
šobrīd var izmantot zāli basketbola treniņiem. Nevar runāt par pēctecību, ja 5.-9.klašu grupās 
nenotiek basketbola treniņi. 
S.Ozola- Ozoliņa ierosina esošajam trenerim piedāvāt trenēt 5.-9.klašu grupu, lai veidotu 
pēctecību. 
A.Aparjode norāda- ja būs pieprasījums, treneri piesaistīs, un informē, ka šobrīd 1.-4.klašu 
bērnu grupā trenējas tikai 7 bērni. 
A.Deniškāne jautā par medicīnas māsas nepieciešamību. 
A.Aparjode informē, ka mediķis ir vajadzīgs pēcpusdienās, kad bērniem notiek treniņu. Mediķis 
nepieciešams arī pašu rīkotajos pasākumos vasarā, jo sporta pasākums nevar notikt bez mediķa 
klātbūtnes. 
S.Osīte uzskata, ka bērnu ieinteresēšana ir sporta centra darbs. 
A.Aparjode uzskata, ka bērnu ieinteresēšana ir treneru darbs, tomēr sporta centrs uzrunās 
bērnus. Informē, ka šobrīd sporta centrā ir vairākas grupas, kurās nav bērnu, bet treneris saņem 
algu. 
N.Līcis uzskata, ka sporta centra uzdevums ir ne tikai administratīvi pārvaldīt zāles noslogotību, 
bet domāt par sporta attīstību novadā. No sporta centra vadības būs atkarīgs, cik profesionāls 
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treneris tiks piesaistīts, kāds būs treniņu apmeklējums, kādi sporta veidi tiks atbalstīti utt. Ja 
nav treneris 5.-9.klašu grupā, tad jānovirza finansējums šim mērķim. Vadības darbs ir atbildēt 
par treneriem katrā sporta veidā, un ja kaut kas nav kārtībā, tad jāmaina treneris, uzstādījumi 
vai sporta centra vadība. 
A.Aparjode norāda, ka sporta centrā strādā tikai trešo mēnesi. Informē par plānoto treneru 
sapulci, septembrī notiks grupu izvērtējums un apsola, ka sporta centrs darīs visu, lai sportotu 
gan bērni, gan pieaugušie. 
S.Ozola- Ozoliņa ierosina atrast kompromisu starp mediķi un treneri 5.-9.klasēm. 
A.Aparjode norāda, ka jāmaina ir daudz lietas un šī ir pirmā, kas jāmaina. Par treneri 5.-
9.klasēm lems nākamajā gadā. 
N.Līcis ierosina precizēt domes lēmumu- paredzēt, ka LBL trenera amata finansējums tiek 
novirzīts 5.-9.klašu basketbola trenerim. 
A.Aparjode informē, ka tiks veikts izvērtējums, lai noskaidrotu pieprasītākos sporta veidus un 
interesentu skaitu. Sporta veidiem, kuriem būs lielāks pieprasījums, tiks piešķirts finansējums 
trenerim. Uzskata, ka izveidot trenera vietas grupām, kurās nav apmeklējuma, ir nelietderīgi. 
E.Grāvītis norāda, ka ne viss LBL trenera amata finansējums netiek novirzīts medicīnas māsai. 
Atlikusī daļa var tikt novirzīta 5.-9.klašu trenerim, ja būs šāda nepieciešamība. 
A.Deniškāne rosina deputātus uzticēties un paļauties sporta centra vadītājai, t.sk. ticēt, ka 
stratēģija tiks izstrādāta. 
N.Līcis norāda, ka vispirms jāizstrādā stratēģija un tad jāpieņem lēmumi par amatu vietām.  
A.Aparjode piebilst, ka šī vakance vēsturiski jau 5 gadus pastāv bez nekā. Uz jautājumu- kāpēc 
nav rezultāta, atbild ir- visi nevar būt pirmie. 
N.Līcis uzskata, ka ir jāmeklē iemesls, nevis jālikvidē amata vieta. 
A.Aparjode norāda, ka iemesls ir Saulkrastu iedzīvotāju nevēlēšanās spēlēt basketbolu trešās 
līgas līmenī. Atkārto, ka šo ierosinājumu ir akceptējusi aģentūras direktore. 
N.Līcis norāda, ka runa nav par basketbola līgu, bet basketbola piramīdu, pēctecību. No sporta 
centra vadības ir atkarīgs, kādi treneri tiek meklēti un kā notiek darbs. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 9.augustā saņemti pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākumu izpildītājas iesniegumi par lietišķās 
mākslas pulciņa vadītāja un pūtēju ansambļa/orķestra “Neibāde” vadītāja amatu vietu 
nosaukumu maiņu, par amata vietas “LBL basketbola komandas treneris” likvidēšanu, jaunas 
amata vietas “Medicīnas māsa” izveidošanu, un amata “Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra 
vadītājs” nosaukuma maiņu. 

 Lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes izveidoto iestāžu amatu sarakstu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, kā arī lai nodrošinātu normatīviem aktiem atbilstošu pašvaldības 
amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma sagatavošanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 
264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām”, MK 30.11.2010. noteikumiem “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 15.08.2018. 
sēdes atzinumu (protokols Nr. 8/2018§6, §7, §8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 2 (N.Līcis, S.Osīte), „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2018.gada 1.septembri veikt šādus grozījumus pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā: 

1.1. mainīt amata “Lietišķās mākslas pulciņa vadītājs” nosaukumu uz “Lietišķās 
mākslas studijas “Krustaines” vadītājs”; 
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1.2. mainīt amata “Pūtēju ansambļa/orķestra “Neibāde” vadītājs” nosaukumu uz “Pūtēju 
ansambļa/orķestra vadītājs”; 

1.3. mainīt amata “Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītājs” nosaukumu uz 
“Zvejniekciema jauniešu iniciatīvu centra vadītājs”. 

2. Ar 2018.gada 1.oktobri veikt šādus grozījumus pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā: 

2.1. likvidēt amata vietu “LBL basketbola komandas treneris”; 
2.2. izveidot jaunu amata vietu “Medicīnas māsa”: 

Nr. 
p.k. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Profesijas  
kods 

Algu 
grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Amatu 
skaits 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

2018. 

1 5.2 
Ārstniecība. 
Aprūpe 

III 
Medicīnas 
māsa 

3221 01 7 996 0,5 310 

 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” direktors. 
 
Lēmums Nr. 723 protokola pielikumā. 
 
E.Grāvītis ierosina izsludināt 5 minūšu pārtraukumu. Plkst. 15:26 tiek izsludināts 5 minūšu 
pārtraukums. 
 
Domes sēde atsākas plkst. 15:32. 
 

§20 
 Par jaunu īpašumu izveidošanu un mežaudžu uzņemšanu bilancē 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 19.07.2018. iesniegumu par jaunu mežaudžu uzņemšanu 
bilancē, kas izskatīts 2018.gada 15.augustā Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.8/2018§1) un 
pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē, ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, mežaudzes: 
 

Nr. 
p.k 

Adrese Kadastra Nr. 
Platība 

(ha) 
Vērtība 
(EUR) 

1. Kalnu iela 8A, Saulkrasti 80130030199 2,28 4 219,00 

2. 
Katrīnbādes iela 2, 
Saulkrasti 

80130030261 0,49 1 263,00 

3. Jaunā iela 15, Saulkrasti 80130030200 24,97 39 772,00 

4. 
Katrīnbādes iela 1, 
Saulkrasti 

80130030268 8,09 11 604,00 
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5. 
Katrīnbādes iela, 
Saulkrasti 

80130030258 0,57 987,00 

 
2. Veikt platības un vērtības maiņu zemei zem mežaudzes Bērzu ielā 1A, Saulkrasti 

(kadastra Nr. 80130031411, platība 3,74 ha, vērtība 7 327,00 EUR)  
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt bilancē lēmuma 1.punktā minētās mežaudzes 

un veikt platības un vērtības maiņu zemei zem mežaudzes bilancē lēmuma 2.punktā 
minētajam nekustamajam īpašumam, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

 
Lēmums Nr. 724 protokola pielikumā. 

§21 
Par zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

 trešās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis aicina atlikt izsoli uz gadu, jo zemes vērtība celsies. Iespējams, ka zemes gabals 
nepieciešams iedzīvotājiem. 
A.Gavars komentē, ka šis ir vienīgais zemes gabals, kas palicis šajā vietā. No saimnieciskā 
viedokļa, kompleksi veikt zemes transformāciju, ierīkot komunikācijas, būtu izdevīgāk veikt 
īpašniekiem kopā. Norāda, ka iedzīvotājiem tāpat zemi nodot nevar. 
A.Horsts piekrīt N.Līča viedoklim, uzskata, ka izsoles datums ir neveiksmīgs tirgus tendencēm. 
 
E.Grāvītis aicina balsot par saņemto priekšlikumu- atlikt zemes īpašuma Pļavas iela 21, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, trešās izsoles organizēšanu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 23.04.2018. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§2), pamatojoties uz Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 15.08.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2018), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (A.Aparjode), 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt zemes īpašuma Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, trešās izsoles 
organizēšanu. 

 
Lēmums Nr. 725 protokola pielikumā.  

§22 
Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”” 

 apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā par pakalpojuma cenas izmaiņām bērnu vecākiem. 
E.Grāvītis apstiprina, ka vecāki par bērnu ēdināšanu maksās līdzšinējā apmērā- 1,85 euro. 
N.Līcis jautā, uz cik gadiem noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju. 
A.Gavars informē, ka līgums ir noslēgts uz 1 gadu ar tiesībām pagarināt līgumu līdz 5 gadiem. 
N.Līcis jautā vai vecāki saņems rēķinu no pakalpojuma sniedzēja. 
E.Grāvītis atbild apstiprinoši. 
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N.Līcis jautā par domes līdzfinansējumu un vecāku maksām.  
E.Grāvītis informē, ka vecāki saņems rēķinu par 1,85 euro, uzņēmējs piestādīs rēķinu 
pašvaldībai par līdzfinansējuma summu. 
N.Līcis jautā vai līgumā ar pakalpojuma sniedzēju ir noteikta sistēma, kā notiks sadarbība starp 
vecākiem un pakalpojumu. 
G.Lipinika norāda, ka pakalpojuma līgumā šī kārtība nav noteikta, kārtība jānosaka līgumā, kas 
noslēgts starp pakalpojuma sniedzēju un vecākiem. 
N.Līcis jautā, vai starp pakalpojuma sniedzēju un vecākiem tiks slēgts līgums. 
E.Grāvītis paskaidro, ka kārtība ir līdzīga, kā līdz šim, kad līgums bija slēgts starp  bērnudārzu 
un vecākiem. Lūdz precizēt saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta 3.punktu, papildinot 
pirmo teikumu ar vārdu “nav”- izdodot saistošos noteikumus, 2018. gadā papildus pašvaldības 
finansējums nav nepieciešams. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”” projektu un, 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.08.2018 atzinumu (protokols Nr.8/2018 §3), Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”” 
(pielikumā). 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr. 726 protokola pielikumā. 

§23 
Par dotācijas piešķiršanu  

pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Aparjode informē par risinājumu sporta centra inventāra nodalīšanai no skolas inventāra. 
Sākotnēji bija paredzēts iegādāties nolaižamu konstrukciju, tomēr nolemts iegādāties skapjus. 
Ir saņemtas treneru sūdzības par inventāra pazušanu, nepieciešams nodalīt sporta centra un 
skolas inventāru. 
N.Līcis precizē inventāra atrašanās vietu. 
A.Aparjode informē, ka inventārs glabājas inventāra telpā. Telpu plānots sadalīt divās daļās. 
A.Horsts jautā, vai skola nevērsīsies ar līdzīgu lūgumu iegādāties skapjus. 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle atbild, ka skola noteikti vērsīsies domē ar 
šādu lūgumu nākamā gada budžetā. 
O.Vanaga lūdz precizēt risinājumu. 
A.Aparjode atbild, ka visticamāk, ka tiks iegādāti skapji. 
O.Vanaga vērš uzmanību, ka lēmuma projektā ir minētas nolaižamās konstrukcijas iegāde. 
E.Grāvītis ierosina svītrot no lēmuma projekta 1.punkta vārdus “lai iegādātos nolaižamās 
konstrukcijas”. 
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 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktora vietnieka 13.08.2018. iesniegumu par nolaižamās konstrukcijas iegādi inventāra 
noliktavas telpas nodalīšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 500,00 EUR, 
nodalīšanai. 

2. Palielināt 2018.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Dotācija 
pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”” par 1 500,00 EUR 
(Struktūrvienība 14, ekonomiskās klasifikācijas kods 7230 (Pašvaldības uzturēšanas 
izdevumu transferti padotības iestādēm)).  

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. 727 protokola pielikumā. 

§24 
 Par ūdensvada Pļavas un Kāpu ielās, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē 

Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, vai komunikācija ir nodota ekspluatācijā. 
E.Grāvītis atbild apstiprinoši. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā 
speciālista 13.08.2018. iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 
15.08.2018 Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.8/2018§6) un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no nepabeigtās būvniecības uzskaites (bilances konts 1242) “Ūdensvada tīklu 
izbūves darbi Pļavas un Kāpu ielās, Saulkrastos, būvdarbus kopsummā par 44 803,26 
EUR. 

2. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē, inženierbūvju sastāvā “Ūdens tīklu Pļavas 
un Kāpu ielās” bilances kontā (1218 inženierbūves) ar uzskaites vērtību 44 803,26 EUR, 
nosakot lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi. 

 
Lēmums Nr. 728 protokola pielikumā. 

§25 
 Par kanalizācijas tīkla Kāpu ielā, Saulkrastos, uzņemšanu bilancē 

Ziņo E.Grāvītis. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte lūdz precizēt lēmumā norādīto no 
11 070,16 EUR summu uz 11 962,33 EUR, par būvuzraudzību un autoruzraudzību par 
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kanalizācijas tīklu izbūvi. 
E.Grāvītis precizē lēmuma projektā norādīto summu. 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā 
speciālista 13.08.2018. iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 
15.08.2018. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.8/2018§7) un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

2. Izslēgt no nepabeigtās būvniecības uzskaites (bilances konts 1242) “Kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi Pļavas un Kāpu ielās, Saulkrastos, būvdarbus kopsummā par 11 962,33 
EUR; 

2. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē, inženierbūvju sastāvā “Kanalizācijas tīkls 
Kāpu ielā” bilances kontā (1218 inženierbūves) ar uzskaites vērtību 11 962,33 EUR, 
nosakot lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi. 

 
Lēmums Nr. 729 protokola pielikumā. 

§26 
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

moduļa tipa piebūves uzņemšanu bilancē 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, vai izsludinot iepirkumu par šīs konstrukcijas projektēšanu un būvniecību, tika 
noteikts noteikums, projektēt ēku ar lietderīgo lietošanas laiku vismaz 30 gadi. 
A.Gavars neatceras šādu nosacījumu. 
J.Rudzīte paskaidro, ka lietošanas laiks noteikts, ievērojot MK noteikumus par publiskā sektora 
grāmatvedības uzskaiti, t.i.- nolietojums jārēķina, atbilstoši MK noteikumiem. 
A.Horsts jautā, vai ēka nodota ekspluatācijā, parakstīti visi dokumenti, tostarp par elektrību 
A.Gavars apstiprina, ka ēka nodota ekspluatācijā un elektrība ir pieslēgta. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā 
speciālista 13.08.2018. iesniegumu par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē, kas izskatīts 
15.08.2018 Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.8/2018§8) un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 10. punktā noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-1 (N.Līcis), „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no nepabeigtās būvniecības uzskaites (bilances konts 1242) “Pirmskolas 
izglītības iestādes “Rūķītis” Stirnu ielā 23, Saulkrastos, būvdarbus ”Moduļa tipa ēkas 
uzstādīšana” kopsummā par 599 978,50 EUR. 

2. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilancē nedzīvojamo ēku sastāvā “Pirmskolas 
izglītības iestādes “Rūķītis” moduļa tipa piebūve” bilances kontā (1212 nedzīvojamās 
ēkas) ar uzskaites vērtību 599 978,50 EUR, nosakot lietderīgās lietošanas laiku 30 gadi. 
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Lēmums Nr. 730 protokola pielikumā. 
 

§27 
 Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē 

Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenā grāmatveža 13.08.2018 iesniegumu par 
ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu un uzņemšanu, kas izskatīts 2018.gada 15.augustā Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.8/2018§9) un pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. 
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā 
noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Saulkrastu novada domes bilances ilgtermiņa ieguldījuma sastāva 
pamatlīdzekļu kartiņu Nr. 1217 (Katlu māja), ar sākotnējo vērtību 58 670,74 EUR, 
nolietojumu 51 017,58 EUR. 

2. Uzņemt Saulkrastu novada domes bilances ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā: 
 

Nosaukums 
Uzskaites vērtība 

(EUR) 
Nolietojums 

(EUR) 
Atlikusī vērtība 

(EUR) 

Siltuma trase uz sporta halli 5643.00 1692.90 3950.10 

Siltuma trase uz Saulkrastu 
vidusskolu 

8778.00 4652.30 4125.70 

Siltuma trase uz Saulkrastu 
baznīcu 

12775.00 4215.70 8559.30 

Katlu māja Smilšu ielā 3 5940.00 1782.00 4158.00 

Katlu māja Smilšu ielā 3 16968.00 3394.00 13574.00 

Noliktava Smilšu ielā 3 7920.00 2376.00 5544.00 

 
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no bilances lēmuma 1.punktā minēto 

ilgtermiņa ieguldījumu un uzņemt bilancē lēmuma 2.punktā minētos ilgtermiņa 
ieguldījumus, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

 
Lēmums Nr. 731 protokola pielikumā. 

§28 
Par grozījumiem  

pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. Grozījumi saistīti ar būvuzraudzību. 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktora pienākumu izpildītājas 13.08.2018. iesniegumu par izmaiņām Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2018.gada budžetā, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§10), 
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pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” 2018.gada budžeta izdevumos: 
1.1.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 2178.00 EUR. 

1.2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2018.gada budžeta izdevumos: 

1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par 
2178.00 EUR; 

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. 732 protokola pielikumā. 

§29 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 09.08.2018. iesniegumu par 
grozījumiem 2018.gada Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta plānā, lai apmaksātu 
virsstundu darbu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē 
(protokols Nr.8/2018§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Atalgojums) par  

5 000.00 EUR, uzkrājuma sakarā ar neaizpildītu vakanci uz noteiktu laiku; 
1.2. palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta 

izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksas par virsstundu darbu) par 5 000.00 EUR, lai 

nodrošinātu sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centra” rīkotajos pasākumos un par papildus 
darbinieku nozīmēšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pilsētā. 

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. 733 protokola pielikumā. 

§30 
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Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, vai skolai medikamentus nevajag. 
V.Kalnakārkle informē, ka kopš šī gada juridiskām personām medikamentus pirkt ir aizliegts. 
M.Kišuro papildina, ka darba vietā koplietošanai uzglabāt zāles ir aizliegts. 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 03.08.2018. iesniegumu par grozījumiem 
Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās, lai nomainītu divus projektorus interaktīvajām 
tāfelēm, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018 sēdē (protokols 
Nr.8/2018§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2243 (Tehnikas remonts) par 
200.00 EUR; 

1.1.2. EKK 2340 (Medikamenti) par 200.00 EUR; 
1.1.3. EKK 2311 (Biroja preces) par 223.00 EUR)  
1.1.4. EKK 5232 ( Saimniecības pamatlīdzekļi) par 789.00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu:  
1.2.1. EKK 5238 (Biroja tehnika) par 1 412.00 EUR, lai nomainītu divus 

projektorus interaktīvajām tāfelēm. 
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. 734 protokola pielikumā. 

§31 
Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā 

Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, vai galdi un soli jau iegādāti 
V. Kalnakārkle atbild apstiprinoši. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 01.08.2018. iesniegumu par papildus līdzekļu 
piešķiršanu virtuves galdu un solu iegādei jaunajai ēdamzāles moduļa tipa piebūvei, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols 
Nr.8/2018§15), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 416,00 EUR, 
Saulkrastu vidusskolas, jaunajai ēdamzālei Smilšu iela 3, Saulkrastos, 13 virtuves galdu 
un 26 solu iegādei. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 1 416,00 EUR (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 231201 (Inventārs)). 
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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. 735 protokola pielikumā. 

§32 
Par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Saulkrastu novadā” budžeta līdzekļiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, kādā stadijā ir izstrādājamais dokuments par investoru piesaisti, vai var 
iepazīties ar melnrakstu. 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka kopējais līguma termiņš 
ir 6 mēneši. Šobrīd uz iesūtīts priekšizpētes materiāls, nākamajā nedēļā izstrādātājam jāatved 
video un makets, kā arī prezentācijas materiāli pirmspēdējā stadijā. 
N.Līcis jautā, no kura brīža tiek skaitīti 6 mēneši. 
P.Lielmanis atbild- no 4.jūnija. 
N.Līcis jautā, vai nākamajā Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā varētu prezentēt 
vīziju. 
P.Lielmanis atbild, ka materiāliem ir jābūt, var izsūtīt deputātiem priekšizpētes materiālus, 
deputāti var iesūtīt komentārus līdz piektdienai. 
N.Līcis lūdz nosūtīt materiālu e-pastā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 
13.08.2018 iesniegumu par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 2018.gada 
Saulkrastu novada budžetā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta” (EKK 
18.630) par 877 895.00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2018.gada izdevumos: 
2.1. palielināt projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Saulkrastu novadā” (Struktūrvienība 0117, M4122, P5111) budžeta 
izdevumu plānu par 877 895.00 EUR ekonomiskiem klasifikācijas kodu (EKK) 
5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība): 

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. 736 protokola pielikumā. 

§33 
Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā 

Ziņo E.Grāvītis. 
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 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas /vārds, uzvārds/ 02.08.2018. 
iesniegumu nr.1.8-40 par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 3.projektu konkursā, kurš izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols Nr. 8/2018§16), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Saulkrastu novada bibliotēkai sagatavot un iesniegt projektu “Lasītava krustojumā” 
2.kārta Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 3.kultūras projektu konkursā 
Literatūras nozarē. 

2. Projekta izmaksas paredzēt 2199 EUR apmērā, no kā 1229 EUR paredzot Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansējumu, bet 970 EUR – Saulkrastu novada pašvaldības 
finansējumu. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju 
Ervīnu Grāvīti parakstīt līgumu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu par projekta īstenošanu. 
 

Lēmums Nr. 737 protokola pielikumā. 
§34 

Par finansējuma paredzēšanu 2019.gada budžetā izglītojamo pārvadājumiem 
Ziņo E.Grāvītis. 
O.Vanaga jautā, kāds ir maršruts skolēnu pārvadājumiem. 
A.Dulpiņš informē, ka ir 2 maršruti. Viens maršruts Saulkrasti- Dūči- Gaiļi- Mandegas- Skulte- 
Zvejniekciems- Saulkrasti, otrs maršruts Minhauzena muzejs- Vārzas- Zvejniekciems. 

 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 14.08.2018. iesniegumu par finansējumu 
izglītojamo pārvadājumiem 2019.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§17), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
“Skolēnu transports uz skolu” (Struktūrvienība 0111, izmaksu mērķis M217) 30 000.00 
EUR (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
pārvadājumus mācību procesa norises dienās laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim un veikt iepirkuma procedūru pārvadājumu nodrošināšanai. 

 
Lēmums Nr. 738 protokola pielikumā. 

§35 
Par papildus finansējuma piešķiršanu  

pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā par ugunsdrošības un evakuācijas plāna sakārtošanu. 
PII “Rūķītis” vadītāja vietniece Alta Bringina informē, ka šobrīd notiek apmācības, 
ugunsdzēsības speciālisti veic pārbaudes. 
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A.Gavars informē, ka pārbaudi veic SIA “FN-Serviss”. 
N.Līcis norāda, ka vecākus uztrauc evakuācijas ceļi un panikas slēdži. 
A.Bringina informē, ka 3.septembrī plānota apmācība ar trauksmes pogas iedarbināšanu. 
N.Līcis norāda, ka durvīm ir kodu atslēga, daļu no durvīm no iekšpuses var atvērt, piespiežot 
pogu, nevis rokturi. Ugunsgrēka gadījumā pogai jābūt savienotai ar ugunsgrēka apziņošanas 
sistēmu, kas pogu atslēdz un durvis ir automātiski atvaramas. Norāda par panikas roktura 
nepieciešamību. 

 
 Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas 13.08.2018. 
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu apsardzes sistēmas izbūvei jaunajā piebūvē, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols 
Nr.8/2018§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1625,00 EUR, iestādes 
PII Rūķītis, apsardzes sistēmas izbūvei jaunajā piebūvē Stirnu ielā 23, Saulkrastos. 

2. Palielināt iestādes PII Rūķītis budžeta plānu par 732,00 EUR ekonomiskās klasifikācijas 
kods 2241 (Ēku, būvju un telpu remonts), 893,00 EUR ekonomiskās klasifikācijas kods 
5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi), Struktūrvienība 041). 

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. 739 protokola pielikumā. 

§36 
Par finansējuma piešķiršanu  

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, vai sētas būs visas ielas garumā. 
A.Gavars atbild apstiprinoši.  
A.Horsts jautā, vai ir saskaņots ar īpašniekiem. 
A.Gavars informē, ka zeme pieder ostai. Ir runāts ar īpašniekiem. 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 
10.08.2018. iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu žoga atjaunošanai no Ostas ielas 1 
līdz Ostas ielas 15, Zvejniekciemā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§19), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no 2018.gada Speciālā budžeta ostu maksas ieņēmumiem 6900,00 
EUR, Ostas ielas 1 līdz Ostas ielas 15, Zvejniekciemā žoga atjaunošanai. 

2. Palielināt 2018.gada Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Ostas maksu izlietojums” par 
6900,00 EUR (Struktūrvienība 019, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, būvju 
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un telpu remonts)). 
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. 740 protokola pielikumā. 

§37 
Par finansējuma piešķiršanu  

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 

 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores 15.08.2018. 
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu žoga un pievadceliņa atjaunošanai, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols Nr.8/2018§20), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no 2018.gada Speciālā budžeta ostu maksas ieņēmumiem 8 750,00 
EUR, Ostas ielas 15, Zvejniekciemā žoga un pievadceliņa atjaunošanai. 

2. Palielināt 2018.gada. Speciālā budžeta izdevumu pozīciju “Ostas maksu izlietojums” 
par 8 750,00 EUR (Struktūrvienība 101, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, 
būvju un telpu remonts)). 

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. 741 protokola pielikumā. 

§38 
Par  piekrišanas sniegšanu Skultes ostas pārvaldei saņemt aizdevumu 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, kāda iespēja ir iedzīvotājiem un deputātiem iepazīties ar šo projektu. 
Skultes ostas pārvaldnieks Igors Akulovs informē, ka paredzēta 200 m gara piestātnes 
rekonstrukcija.  
N.Līcis ierosina domes mājas lapā vai domes avīzē publicēt informāciju par projektu. 
I.Akulovs informē, ka informācija par projektu pieejama ostas pārvaldes mājas lapā projektu 
sadaļā, var ievietot informāciju arī domes mājas lapā.  
N.Līcis lūdz īsumā iepazīstināt ar projektu. 
I.Akulovs informē, ka projekts nosedz brūkošo kāpu, nākamais projekts turpināsies līdz gājēju 
tiltam. Šis projekts jārealizē līdz nākamā gada pavasarim, otrs- līdz vasaras beigām. 
N.Līcis jautā par stāvlaukumu Melnsila ielas stūrī- Skultes ostas valdē tika lemts par teritorijas 
labiekārtošanu. 
I.Akulovs informē, ka šī teritorija pašlaik tiek izmantota būvniecībā. 
N.Līcis jautā, vai ostas valdes lēmums ir atcelts. 
I.Akulovs norāda, ka tad, kad pabeigs projektu, būs sakārtota iela, varēs sakārtot laukumu. 
A.Horsts jautā, vai šīs līgums neietekmē domes kredītreitingu. 
Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants norāda, ka domes kredītreitingu tas neietekmēs, jo  
Skultes ostas pārvaldes budžets ir cita bilance un citas kredītsaistības. 
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 Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka 07.08.2018. iesniegumu par piekrišanas sniegšanu 
Skultes ostas pārvaldei ņemt aizņēmumu 2 700 000,00 EUR apmērā un atļaut ieķīlāt nekustamo 
īpašumu Zvejas kuģu piestātne Nr.2, lai realizētu Lauku atbalsta dienesta apstiprināto Skultes 
ostas pārvaldes projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā”, 
kuram ir piešķirts Eiropas un zivsaimniecības fonda finansējums Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un iekraušanas vietas 
ietvaros, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols 
Nr.8/2018§21), pamatojoties uz apstiprināto sarunu procedūras SOP 2018/03 par bankas izvēli 
projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” finansēšanai 
rezultātu un aizdevuma līgumu slēgt ar AS SEB Banka, pamatojoties uz Likuma par ostām 
7.pantu pirmo daļu, kurš nosaka, ka ostas pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido 
attiecīgā novada dome, 12.pantu 2.daļu, kas nosaka, ka ostas pārvaldes finanšu līdzekļus var 
izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, ostas pārvaldes 
funkciju izpildei,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut Skultes ostas pārvaldei Saulkrastu novada domes vārdā slēgt kredīta līgumu ar 
AS " SEB banka" par summu 2 700 000,00 EUR ar termiņu 5 gadi, ar tiesībām rakstiski 
noslēdzot grozījumus kredīta līgumā pagarināt termiņu līdz 10 gadiem, un ar kopējo 
kredīta procentu likmi 1,5 % + EURIBOR 12 mēneši.  

2. Atļaut Skultes ostas pārvaldei ieķīlāt nekustamo īpašumu  Zvejas kuģu piestātne Nr.2 
(kadastra Nr.80335010047). 

3. Pilnvarot Skultes ostas pārvaldi slēgt kredīta līgumu un ķīlas (hipotēkas) līgumu 
Saulkrastu novada domes vārdā. 

 
Lēmums Nr. 742 protokola pielikumā. 

§39 
Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība" 
Ziņo E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, kas a iegādāto kvadriciklu notiek pēc 10 gadiem. 
J.Rudzīte informē, ka tas paliek domes bilancē. 
L.Vaidere jautā, kur biedrība izmantos kvadriciklu. 
A.Gavars norāda, ka biedrība plāno braukt pa upēm.  
E.Grāvītis papildina- kvadricikls nepieciešams, lai pie upēm pievestu zāģus u.c. tehniku, kā arī 
izvilktu laivas no jūras. Norāda, ka kvadricikls iegādāts par Zivju fonda līdzekļiem. 

 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
2018. gada 14. augusta iesniegumu, kas izskatīts 2018. gada 15. augusta Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.8/2018§24), par Zivju fonda līdzfinansēta projekta ietvaros iegādātā 
transportlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība",  
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12. pantu, 14. pantu un likuma "Publiskās personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta otrās daļas 4 1.punktu, 
kurš nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai, trešo daļu, kas nosaka, ka publiskai personai mantu nododot bezatlīdzības 
lietošanā, par to ir pieņem lēmums,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
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A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība", reģ. Nr. 
40008171197, juridiskā adrese: Skultes iela 3, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, 
nelietotu transportlīdzekli — kvadraciklu 2FJD CanAm Outlander MAX DPS 570 OC 
18 INT (Pamatlīdzekļa kartiņas nr. 9388) ar bilances vērtību 9400,00 euro ar 
izmantošanas termiņu 10 gadi.  

2. Pamatlīdzeklis tiek nodots biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība", kamēr tai ir 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.  

3. Biedrība "Vidzemes zvejnieku biedrība" nodrošina pamatlīdzekļa uzturēšanu, 
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu, lai veiktu zivju resursu saglabāšanai, 
aizsardzībai un kontrolei nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā, tā iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē, kā arī sedz visus ar tiem saistītos 
izdevumus.  

4. Par pamatlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt rakstveida līgumu.  
5. Uzdot Saulkrastu novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par 

pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.  
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 
Lēmums Nr. 743 protokola pielikumā. 

§40 
Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā  
nevalstisko organizāciju projektu konkursu 

Ziņo E.Grāvītis. Lūdz deputātus izteikties par konkursa nolikumu. 
N.Līcis ierosina, ņemot vērā inflācijas procesu, vienam projektam piešķirt ne vairāk kā 2000 
euro.  
E.Grāvītis norāda, ka projektu konkursa kopējais budžets ir 3000 euro. Informē, ka Finanšu 
komitejā ir ierosinājis atbalstīt 3 projektus, katram projektam ne vairāk par 1000 euro.   
N.Līcis jautā, vai 3000 euro finansējums ir paredzēts šī gada budžetā. 
E.Grāvītis apstiprina, ka šī gada budžetā paredzētā summa ir 3000 euro un rosina atbalstīt 3 
projektus, piešķirot vienam projektam atbalstu līdz 1000 euro vai 1500 euro  un atbalstīt divus 
projektus. Nolasa noteikumu projekta precizēto 3.2.punktu- projektā pieprasītā līdzfinansējuma 
apmērs nedrīkst būt mazāks par 100 euro un lielāks par 1500 euro. 
Deputāti piekrīt E.Grāvīša ierosinājumam. 
P.Lielmanis lūdz precizēt veidlapas 9.sadaļu “Projekta aktivitātes/pasākumi”, papildinot ar 
teikumu “pielikumā pievienojot budžetu”, veikt izmaiņas 10.punktā- svītrot iekavas un tekstu 
iekavās “(sākuma datums ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc konkursa izsludināšanas)”, 2.pielikumā 
vērtēšanas kritērijos 4.punktā norādīt, ka projektā ir paredzēts vismaz 10% līdzfinansējums. 
E.Grāvītis izsaka priekšlikumu par komisijas sastāvu- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 
Pauls Lielmanis, Būvvaldes arhitekts Gints Pelčers, Labiekārtošanas daļas vadītāja Iveta 
Jurkeviča. 
Deputātiem nav iebildumu par nolikuma papildināšanu un ierosināto komisijas sastāvu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas 14.08.2018. 
iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu 
konkursu, kurš izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē 
(protokols Nr.8/2018§25), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
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G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu 
konkursa nolikumu. 

2. Izveidot vērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā: 
 2.1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 
 2.2. Būvvaldes arhitekts Gints Pelčers; 
 2.3. Labiekārtošanas daļas vadītāja Iveta Jurkeviča. 
 

Lēmums Nr. 744 protokola pielikumā. 
§41 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā 
Ziņo E.Grāvītis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 15.08.2018. iesniegumu par papildus līdzekļu 
piešķiršanu avārijas novēršanai Smilšu ielā 3, Saulkrastos, nomainot kanalizācijas akas, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.08.2018. sēdē (protokols 
Nr.8/2018§27), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 5 506,00 EUR, avārijas 
novēršanai Smilšu ielā 3, nomainot kanalizācijas akas. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 5 506,00 EUR (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti)). 

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. 745 protokola pielikumā. 

§42 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

Ziņo E.Grāvītis.  
 
        Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas  
2018.gada 15.augusta sēdes (protokols Nr.8/2018§19) atzinumu un Finanšu komitejas sēdes 
(protokols Nr.8/2018§26) atzinumu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
28.pantu, LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98, Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu 2012. – 2024.gadam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei (2.pielikums).  
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2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums). 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
4. 2019.gada budžetā paredzēt līdzekļus 50 000 euro detālplānojuma izstrādes 

finansēšanai. 
5. Uzdot Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru par 

detālplānojuma izstrādi. 
 
Lēmums Nr. 746 protokola pielikumā. 

§43 
Par  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 23.jūlija 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”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/ Saulkrastu 
novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai 
ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā (Administratīvais akts pielikumā). 

 
Lēmums Nr. 747 protokola pielikumā. 

§44 
Par amatu vietu likvidēšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 

Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis jautā, vai darba tiesiskās attiecības ir jau izbeigtas un vai nav nepieciešams lēmums par 
reorganizāciju. 
A.Bringina informē, ka šobrīd darba tiesiskās attiecības nav izbeigtas. 
E.Grāvītis papildina, ka 30.septembris kā izbeigšanas datums noteikts, lai ievērotu Darba 
likumā noteikto 1 mēneša uzteikuma termiņu. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 21.augustā saņemts pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” vadītājas 20.08.2018. iesniegums par trīs amata vietu likvidēšanu sakarā ar 
ēdināšanas ārpakalpojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Aniva”. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” funkciju izpildi, 
efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka- lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 
līdzekļus, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-1 (N.Līcis), „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Likvidēt pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ar 2018.gada 30.septembri šādas amata 
vietas: 

1.1. Šefpavārs; 
1.2. Pavārs; 
1.3. Virtuves darbinieks. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājs. 
 
Lēmums Nr. 748 protokola pielikumā. 

§45 
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”  

vadītājas atbrīvošanu no amata  
Ziņo E.Grāvītis. 
N.Līcis ierosina izņemt no mājas lapas informāciju par vadības atbilstības izvērtējumu, ja 
vadītāja ir iesniegusi atlūgumu. 
A.Gavars informē, ka ir izdots rīkojums par šādu procedūru, rīkojums izdots pirms atlūguma 
saņemšanas. Reaģējot uz saņemtajiem publiskajiem pārmetumiem par drošības jautājumiem, 
un iepazīstoties ar iestādes vadības amatu aprakstiem, konstatēts, ka ir nozares par kurām atbild 
vadītāja vietnieces. Lai konstatētu, vai šī brīža iestādes vadība ir atbilstoša un norādītu uz 
novēršamajiem trūkumiem, 3 mēnešu laikā tiks veikta pārbaude. 
E.Grāvītis lūdz precizēt lēmuma projektā norādīto atbrīvošanas datumu, pārtraukt darba 
tiesiskās attiecības ar 31.augustu. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 22.augustā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas Sanitas Tībergas  iesniegums  ar lūgumu 
atbrīvot viņu no iestādes vadītāja amata ar 2018.gada 30.augustu (pēdējā darba  diena),  
pamatojoties  uz  Darba  likuma  114.pantu.  

Iepazīstoties ar S.Tībergas  iesniegumu un pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  
21.panta pirmās  daļas  9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome  var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldības iestāžu vadītājus, un pamatojoties uz Darba  likuma  114.pantu, kas nosaka, 
ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties un 
šāds līgums slēdzams rakstveidā, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atbrīvot Sanitu Tībergu /personas kods/  no  Saulkrastu  novada  pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amata ar 2018.gada 31.augustu 
(pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu (darbinieka un darba 
devēja vienošanās). 

2. Saulkrastu novada  pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Aivaram 
Gavaram noslēgt  rakstisku vienošanos ar  S.Tībergu par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu. 

3. S.Tībergai  līdz  2018.gada  31.augusta darba dienas beigām ar  nodošanas- pieņemšanas 
aktu nodot pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja vietniecei saimnieciskajā 
darbā Altai Bringinai S.Tībergas rīcībā nodotās materiālās vērtības un dokumentāciju.  

4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars 
Gavars. 
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Lēmums Nr. 749 protokola pielikumā. 
§46 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”  
vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā 

Ziņo E.Grāvītis. Precizē uzsākšanas datumu- 1.septembris. 
O.Vanaga jautā par turpmāko procedūru, vai varēs iepazīties ar kandidātiem. 
E.Grāvītis informē, ka apvienotās komitejas sēdē organizēs kandidātu uzklausīšanu. 

 
Ar 2018.gada 29.augusta domes sēdes lēmumu Nr.749 “Par pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” vadītājas atbrīvošanu no amata” 2018.gada 30.augustā tiek izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības ar pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāju Sanitu Tībergu. Lai 
nodrošinātu nepārtrauktu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” darbu iestādes vadītāja 
amata vakances laikā, nepieciešams iecelt pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja 
pienākumu izpildītāju uz vakances laiku.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, 
ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja vietnieci saimnieciskajā darbā 
Altu Bringinu /personas kods/  par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja 
pienākumu izpildītāju uz vakances laiku no 2018.gada 1.septembri. 

2. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amata pienākumu pildīšanu 
noteikt A.Bringinai amata algu 1396 euro. 

3. Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Aivaram Gavaram noslēgt 
vienošanos ar A.Bringinu par pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja amata 
pienākumu pildīšanu uz vakances laiku. 

4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1septembrī un ir spēkā līdz pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” vadītāja iecelšanai amatā. 

5. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
amatpersonu sarakstā. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars 
Gavars. 

 
Lēmums Nr. 750 protokola pielikumā. 

§47 
Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekles Sanitas Tībergas 22.08.2018. 
iesniegumu par viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, 
pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likums” 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt 
darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada 
domei un 11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu 
pieņem dome, kura ir izveidojusi attiecīgo komisiju. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
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G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Sanitas Tībergas /personas kods/  darbību 
Saulkrastu novada vēlēšanu komisijā. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Aivaram Gavaram izsludināt 
pieteikšanos darbam vēlēšanu komisijā, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 
2018.gada 14.septembrim. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars 
Gavars. 

 
Lēmums Nr. 751 protokola pielikumā. 

§48 
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Baltkrieviju 

Ziņo E.Grāvītis. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 13.augustā saņemts Saulkrastu novada 
pašvaldības sadraudzības pilsētas Radoškoviču (Baltkrievija) pašvaldības ielūgums piedalīties 
Radoškoviču pilsētas svētkos, kas notiks no 2018.gada 7.septembra līdz 2018.gada 
9.septembrim Radoškovičos. 

Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo noteikumu Nr.13 
“Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā” 2.5.1.apakšpunkts nosaka, ka komandējums domes 
priekšsēdētājam tiek noformēts ar domes lēmumu.  

Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Grasmanes 2018.gada 22.augusta 
iesniegumu par pašvaldības delegācijas komandēšanu uz Radoškovičiem, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām 21.panta  27.punktu  un Ministru  kabineta 2010.gada 12.oktobra 
noteikumiem  Nr.969  „Kārtība,  kādā  atlīdzināmi  ar  komandējumiem  saistītie izdevumi”, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (N.Līcis), lēmuma 
pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis,  
 
NOLEMJ:  

1. Komandēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti uz Radoškovičiem 
(Baltkrievija) no 2018.gada 7.septembra līdz 2018.gada 9.septembrim (trīs dienas) ar 
mērķi piedalīties Saulkrastu novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Radoškoviču 
pilsētas svētkos. 

2. Izmaksāt E.Gravītim dienas naudu 100% apmērā no dienas naudas normas un par 
delegācijas vadītāja pienākumu pildīšanu noteikt papildu piemaksu pie dienas naudas 
20% apmērā no dienas naudas normas par trīs komandējuma dienām, saskaņā ar 
12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un 
darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 31.3.punktu. 

3. Apmaksāt šādus ar komandējumu saistītos izdevumus: dienas nauda; viesnīcas 
izdevumi; izbraukšanas dokumentu noformēšanas izdevumi; apdrošināšanas polises 
iegādes izdevumi. 

4. Komandējuma izdevumus apmaksāt no iestādes “Saulkrastu novada dome” budžeta 
līdzekļiem.  

5. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Lēmums Nr. 752 protokola pielikumā. 
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§49 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta  

“Siltumtrases izbūvei no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7, Saulkrastos” realizācijai 
 

 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista 21.08.2018. iesniegumu par aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē  projekta “Siltumtrases izbūvei no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7, 
Saulkrastos” realizācijai, pamatojoties uz  likuma „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”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 10 gadiem par kopējo summu 145 000,00 EUR 

apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019., aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, nosakot projektu 
“Siltumtrases izbūvei no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7, Saulkrastos” kā prioritāro 
investīciju projektu.  

 
Lēmums Nr. 753 protokola pielikumā. 

§50 
 Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā 

Nr.471 “Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa 
normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes 

nodrošināšanai, apstiprināšanu” 
Ziņo E.Grāvītis. 
J.Rudzīte paskaidro, ka no lēmuma pielikuma tiek svītrota pozīcija “ielu un ceļu 
apsaimniekošanas speciālists” sakarā ar dienesta automašīnas nodošanu amata pienākumu 
veikšanai. 

 
 Izskatot Saulkrastu  novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 
27.08.2018 iesniegumu par to, ka Saulkrastu novada dome ir iegādājusies autotransportu, kas 
tiks izmantots Pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļas Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
speciālista amata pienākumu izpildes veikšanai, līdz ar to ir jāizbeidz personīgā autotransporta 
izmantošanas līgums darba vajadzībām ar Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistu. 
 Ar Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumu Nr.471 “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko 
izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” (turpmāk – domes lēmums) 
Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistam ir apstiprināta degvielas patēriņa norma 
personīgajam transporta līdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei. 
 Ņemot vēro augstāk minēto ir jāveic grozījums domes lēmumā, no pielikuma svītrojot 
Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālista amatu. 
 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
2.panta pirmajai daļai,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Svītrot Saulkrastu novada domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr.471 “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu” pielikuma 9.punktu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 7.septembrī. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora 

pienākumu izpildītājs. 
 
Lēmums Nr. 754 protokola pielikumā. 

§51 
Par dalību konkursā  

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” 
Ziņo E.Grāvītis. Lūdz P.Lielmanim skaidrojumu par lēmuma grozījumu nepieciešamību. 
P.Lielmanis paskaidro, ka projekta pieteikuma sagatavošanas laikā precizējušās dažas lietas – 
attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs. 
E.Grāvītis informē, ka visā galvenās ielas garumā apgaismojums netiks mainīts, bet gan no  
Inčupes līdz Akācijas ielām, jo projektu drīkst pieteikt tikai pilsētas teritorijā. Mazajā ielās 
apgaismojums tiks aizstāts ar LED apgaismojumu, ja projekts gūs atbalstu. 
 
 Izstrādājot projekta pieteikumu iesniegšanai Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 
(turpmāk - EKII) finansēto projektu konkursā ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar 
viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, ir nepieciešams projekta iesniegumam atbilstošs Domes 
lēmums, tāpēc 25.07.2018. pieņemto Domes lēmumu Nr.701 (prot. Nr.11/2018§32) “Par dalību 
konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”” 
ir nepieciešams pilnveidot.  

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 28.08.2018. 
iesniegumu par piedalīšanos EKII finansēto projektu konkursā ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.333 “Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums” 36.2.1.punktu, ņemot 
vērā Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktā Investīciju plāna 
4.3.rīcības virziena 4.3.3.uzdevumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt 25.07.2018. lēmumu Nr.701 (prot. Nr.11/2018§32) “Par dalību konkursā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām””. 

2. Piedalīties un iesniegt projekta pieteikumu EKII finansēto projektu konkursā 
”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”. 

3. Noteikt kopējo projekta finansējumu 358 771,40 EUR, t.sk. pievienotās vērtības 
nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās 355 688,32 EUR, t.sk. EKII finansējums – 
227 640,52 EUR, kas sastāda 64 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 
savukārt Saulkrastu novada pašvaldības – 128 047,80 EUR. Projekta neattiecināmās 
izmaksas ir 3083,08 EUR, kas tiek finansētas no Saulkrastu novada pašvaldības 
budžeta. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 
projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai no Saulkrastu novada pašvaldības 
finanšu līdzekļiem. 
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5. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieprasīt avansa maksājumu 50% apmērā no 
apstiprinātā EKII finansējuma. 

6. Iepirkumu komisijai veikt projekta konkursam nepieciešamo iepirkumu. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr. 755 protokola pielikumā. 

 
 

Sēdi slēdz plkst.16.35 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vadītāja 

  S.Grāvīte 

 
Protokols parakstīts 03.09.2018. 

 


