
 
 

 

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  

 
2019.gada 30.janvārī  Nr. 3/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 30.janvārī plkst. 14.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, 
Selga Osīte, Mārtiņš Kišuro, Santa Ancāne, Ervīns Grāvītis, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-
Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību ar 
šādiem jautājumiem: 

 Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. 
 Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam. 
 Par domes priekšsēdētāja padomnieka mēnešalgas noteikšanu. 

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

1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 
sastāvā”. 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. Papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa 
nodošanu domes priekšsēdētājam” 

 
N.Līcis aicina balsot par jautājuma “Par domes priekšsēdētāja padomnieka mēnešalgas 
noteikšanu” iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā. 
Saulkrastu novada dome atklāti balso „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 3 (G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne), „ATTURAS”- 4 (B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, I.Veide). 
 
N.Līcis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību kopumā, iekļaujot šos trīs atbalstītos jautājumus.  
E.Grāvītis norāda, ka jautājums “Par domes priekšsēdētāja padomnieka mēnešalgas noteikšanu” 
nav iekļaujams darba kārtībā. Papildus jautājumus var iekļaut darba kārtībā, ja tam piekrīt ne 
mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem. 
N.Līcis lūdz juristiem noskaidrot.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika skaidro, ka likuma “Par pašvaldībām” 31.pants nosaka, ka 
domes var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi 
pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes 
deputātiem. 
N.Līcis aicina apstiprināt darba kārtību, neiekļaujot jautājumu “Par domes priekšsēdētāja 
padomnieka mēnešalgas noteikšanu”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 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 ziņojums par 27.12.2018. domes sēdes, 09.01.2019. un 
16.01.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi  
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
1. Par /vārds, uzvārds/deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrastos, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
3. Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
4. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis” 2019.gadam 
5. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” 
6. Par Saulkrastu novada domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 
7. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikums”” apstiprināšanu 

8. Par domes deputātu atlīdzības noteikšanu 2019.gadam 
9. Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projekta iesniegšanu Latvijas 

Pašvaldību savienībā 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

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

11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
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12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
13. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
14. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 
15. Par līguma noslēgšanu par medību tiesību nodošanu 
16. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām 
17. Par detālplānojuma “Jaunastras” izstrādes uzsākšanu 
18. Par detālplānojuma “Vainadziņi” izstrādes uzsākšanu 
19. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

20. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

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

22. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
23. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
24. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
25. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

26. Par iekšējo noteikumu “ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta 
sacensībām” apstiprināšanu 

27. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” realizēšanai 

28. Par finansējuma piešķiršanu senioru deju kolektīvam “Saulgrieži” dalībai Eiropeādes 
festivālā 

29. Par finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas skolēnu tautisko deju kolektīvam 
“Saulīte” dalībai Eiropeādes festivālā 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
32. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  
33. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā 
34. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 

„Saulkrastu sports centrs” 
35. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 

„Saulkrastu kultūras centrs” 
36. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
37. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam 

 
§1 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.12.2018. domes sēdes, 09.01.2019. un 
16.01.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par domes sēdes lēmumu izpildi. 
Gandrīz visi lēmumi ir izpildīti, izņemot 27.12.2018. sēdes darba kārtības 15.jautājumu “Par 
saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksas noteikšanu” apstiprināšanu. Noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM), ir saņemti VARAM iebildumi. Pārējie lēmumi ir 
izpildīti. 
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A.I.Zaharāns informē par lielākiem būvniecības darbiem. Informē, ka, lai izvērtētu kultūras nama 
pabeigtos darbus un dokumentāciju, ir pieaicināts neatkarīgs eksperts. Saskaņā ar esošo līgumu, 
ar būvnieku nav iespējams vienoties, ir iespējama tiesvedība. Pēc eksperta izvērtējuma tiks lemts 
par tālāko rīcību.  
Ēkai Smilšu ielā 7 notiek projektēšana. 
Ēkai Saulkrastu sociālajam dienestam nākošnedēļ tiks pabeigta projektēšana, ir pasūtīta 
būvekspertīze.  
N.Līcis pauž viedokli par kultūras nama remontdarbiem, uzskata, ka šie jautājumi būs jāizskata 
komitejās. Informē, ka decembrī ir saņemts estrādes projekts, kas maksā 7 milj., uzskata, ka 
projektēšanas izmaksas 150 000 euro un ekspertīzes izmaksas ap 10000 euro ir iztērēti 
nelietderīgi, jo finanšu līdzekļu, lai realizētu šo projektu, pašvaldībai nav. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai sniega tīrīšanas tehnika tiek galā ar visu sniegu. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars atbild, ka, salīdzinot izpildi ar iepriekšējo 
gadu, konstatēts, ka šī gada darbu intensitāte ir četras reizes lielāka. Janvārī kopumā ir saņemti 
rēķini par 35000 euro, gan par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, gan SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pakalpojumiem. 2018.gada izmaksas par laika periodu no janvāra līdz aprīlim 
sastādīja 37 000 euro. Pašvaldība veic darbus atbilstoši likumdošanai, protams, iedzīvotāji vēlas, 
lai situācija būtu labāka. Informē, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir piesaistījis 
ārpakalpojumu. Lielākās problēmas šobrīd ir pašvaldības teritorijā esošajos ciematos. Ceļi tiek 
tīrīti atbilstoši uzturēšanas klasēm. 
A.Dulpiņš ierosina izvērtēt ielu un ceļu tīrīšanas laikus. Informē, ka 29.janvārī sniega tīrīšana 
notika ap plkst. 16.00. 
A.Gavars atbild, ka tehnika strādā maiņās, viena maiņa strādā nakts laikā, tīra lielākās ielas, 
nomales, prioritāri tīra pie PII “Rūķītis” un pie skolām. Informē, ka iesaistītas trīs traktortehnikas 
vienības nevar vienlaicīgi iztīrīt visu novada teritoriju, jo novada ielu un ceļu kopgarums pārsniedz 
170 km.  
O.Vanaga lūdz pievērst uzmanību Skolas ielai, posmā no domes līdz skolai. 
A.Dulpiņš vērš uzmanību, ka nakts tīrīšana Atpūtas ielā un Bērzu alejā nenotika.  
A.Gavars informē, ka ir vienošanās ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par to, ka primāras ir ielas 
pie mācību iestādēm un gājēju pārejas. 
A.Horsts ierosina Saulkrastu mājaslapā un pašvaldības izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” 
norādīt A.Gavara tālruņa numuru saziņai jautājumos, kas ir saistīti ar ielu uzkopšanu. Publicēt lielo 
baneri, lai uzreiz informācija ir atrodama. Skaidro, ka bieži deputāti saņem iedzīvotāju zvanus, bet 
deputātiem nav informācijas par tīrīšanas grafikiem, par tīrīšanas tehnikas bojājumiem u.t.t. 
A.Horsts informē, ka divas nedēļas atpakaļ domes darbinieku plānošanas sanāksmē tika aizrādīts 
A.Gavaram, ka tīrīšanas sarakstā nav iekļauti gājēju ceļi L.Paegles ielā 4, Bērzu alejā 6. A.Gavars 
aizrādīja ielu tīrītājiem – personām, kas veic šos darbus, ka A.Horsts esot teicis, ka ielas nav 
iztīrītas. Norāda, ka jautājums bija par to, kāpēc šie gājēju ceļi netika iekļauti tīrīšanas ielu sarakstā. 
Informē, ka pastāv problēma, ka gājēju ceļi tiek iztīrīti, bet atsevišķos posmos, liela tehnika tīrot 
galvenos ceļus, piegāž ar sniegu šos gājēju ceļus. Šis jautājums ir jārisina, īpaši posmā pie 
Minhauzena Undas, pie baznīcas. A.Horsts aicina A.Gavaru šiem cilvēkiem, kuriem tika izplatīta 
nepareiza informācija, atvainoties. 
A.Gavars atbild, ka A.Horsta teiktajam nav pamatojuma. Paskaidro, ka VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” ir informēts par situāciju ar apmaļu tīrīšanu. Atbilstoši līgumam ietvēm ir jābūt 
attīrītām no sniega, neatkarīgi no tā izcelsmes (snigšana vai citāda sniega nokļūšana uz ietvēm). 
Uzskata, ka tas nav neatrisināms jautājums. 
A.Horsts lūdz ņemt vērā viņa ierosinājumu par iedzīvotāju informēšanu un informācijas 
publicēšanu. 
A.Gavars atbild, ka iedzīvotāji ir informēti. Mājaslapā regulāri tiek publicēta informācija par ielu 
tīrīšanu. 
A.Horsts uzskata, ka nepieciešams publicēt baneri A.Gavara kontakttālruni. 
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E.Grāvītis izsaka viedokli par darba kārtībā neiekļauto jautājumu “Par domes priekšsēdētāja 
padomnieka mēnešalgas noteikšanu”. Šis jautājums netika apspriest domes ārkārtas sēdē un 
komitejas sēdēs, norāda, ka nav pret šādu amatu domē, bet pastāv virkne jautājumu, uz kuriem 
šobrīd nav atbildes. Ierosina ar padomnieka amatu saistītos jautājumus izskatīt komitejās.   
N.Līcis ierosina izsludināt 10 minūšu pārtraukumu. Deputātiem nav iebildumu. 
 
Plkst. 14.19 tiek izsludināts pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 14.35 
 

§2 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  

dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai datu informācijas sistēmā automātiski netiek anulēta deklarētā 
dzīvesvieta, ja cilvēks ir miris. 
Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns informē, ka automātiski tas nenotiek. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 19.decembra iesniegumu “Par svešas personas 
deklarēšanos”, 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, 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/, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka 
personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
Lēmums Nr.976 protokola pielikumā. 
 

§3 
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrastos,  

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir saņemts uzvarētāja iesniegums par nomas līguma precizēšanu. 
Juridiskajai nodaļai jāizvērtē, vai šie līguma precizējumi ir nebūtiski. Atbilstoši noteikumiem, ir 
jāapstiprina izsoles rezultāti. Ierosina svītrot lēmumprojekta 2. un 3.punktu. Deputātiem nav 
iebildumu. 
M.Kišuro uzdod jautājumu, vai būs iespējams iepazīties ar līguma izmaiņām. 
N.Līcis atbild apstiprinoši.  
 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumam Nr.925 ,, Par zemes 
īpašuma daļas Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’, minētais nekustamais īpašums 
tika izsolīts 2019.gada 18.janvārī, par ko noformēts Izsoles protokols Nr.1. Nekustamā īpašuma 
nomu nosolīja biedrība “Saulkrasti Adventure”, par 12084,00 euro (divpadsmit tūkstoši 
astoņdesmit četri euro, 00 centi).  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, nomas izsoles noteikumu 
35.punktu, kurš nosaka, ka Saulkrastu novada dome apstiprina izsoles rezultātus kārtējā domes 
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sēdē,  
  

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 26A, Saulkrasti, nomas izsolē nosolīto cenu 
12084,00 euro (divpadsmit tūkstoši astoņdesmit četri euro, 00 centi) gadā, kuru 2019.gada 
18.janvārī nomas izsolē nosolīja biedrība “Saulkrasti Adventure”, reģ.Nr.40008283765, 
juridiskā adrese Atpūtas iela 1A-1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
LV-2161. 
      

Lēmums Nr.977 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot Izsoles komisijas sekretāres 21.01.2019. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes sēdes 27.12.2018. lēmuma Nr.948 apstiprināto Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 
izsoles noteikumu 33. punktu un uz zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 18.01.2019. 
protokoliem un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rezultātus zvejai ar zvejas rīku 
zivju tīkls un lucīšu murds Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, saskaņā ar 
18.01.2019. izsoles protokolu.  

 
Lēmums Nr.978 protokola pielikumā. 

 
§5 

Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas  
audzēknim PII “Rūķītis” 2019.gadam 

Ziņo N.Līcis. Lēmums finansiāli ietekmēs pašvaldības budžetu, jo iepriekšējā gadā PII “Rūķītis” 
tika veikti remontdarbi, kas ietekmē izmaksas. Vidējās izmaksas vienam bērnam no 1,5 līdz 4 gadu 
vecumam 2019.gadā ir 259,47 euro, no 5 līdz 6 gadu vecumam - 200,62 euro. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai šīs izmaksas ir nepieciešamas pašvaldības kompensācijas 
aprēķināšanai bērnu vecākiem, kuru bērni nav nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē.   
N.Līcis atbild apstiprinoši. 
O.Vanaga jautā, vai visiem, kas saņem pašvaldības kompensāciju, kompensācijas apmērs 
mainīsies. 
N.Līcis atbild, ka kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz vidējām izmaksām 
vienam bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.  
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Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītāja-finansista Gata Vīganta 
2019.gada 24.janvāra iesniegumu un atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei” sagatavoto aprēķinu „Saulkrastu novada detalizētu atšifrējumu pa 
izdevumu pozīcijām pirmsskolas audzēknim atbilstoši MK noteikumiem Nr.709”, kas 
nepieciešams, lai noteiktu pašvaldības atbalsta apmēru norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā 
reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, pamatojoties uz Izglītības likuma 
17.panta 2.1 un 2.2daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi 
par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 2019.gada 
izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas izdevumiem. 

2. Noteikt 2019.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās vidējās 
izmaksas vienam izglītojamajam: 

2.1.vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam  259,47 euro /mēnesī; 
2.2.īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 200,62 euro /mēnesī. 

3. Lietvedības un personāla nodaļai triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt 
lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam un 
to aprēķināšanas kārtību 2018.gadā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 2.janvāri. 
 

Lēmums Nr.979 protokola pielikumā. 
 

§6 
Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”  

Ziņo N.Līcis. 
A.Aparjode jautā, kas ir Pierīgas pašvaldību apvienība. 
N.Līcis atbild, Pierīgas pašvaldību apvienība tika izveidota 2015.gadā, lai veicinātu Pierīgas 
pašvaldību savstarpējo sadarbību un risinātu aktuālos Pierīgas jautājumus.  
A.Horsts lūdz N.Līci informēt par pašvaldību reformu jautājumiem.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 22.janvāra 
iesniegumu par N.Līča deleģēšanu par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas 
pašvaldību apvienība”, pamatojoties uz biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība statūtu 
4.4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība par biedrības biedra pārstāvi deleģē pašvaldības domes 
priekšsēdētāju vai citu domes pilnvarotu personu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 
27.decembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.960 “Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 
ievēlēšanu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  

1. Deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci par Saulkrastu novada 
pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
3. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015.gada 

21.oktobra ārkārtas sēdes lēmuma “Par dalību biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” 
2.punkts. 

4. Lēmumu nosūtīt biedrībai “Pierīgas pašvaldību apvienība”. 
 

Lēmums Nr.980 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par Saulkrastu novada domes pārstāvi  

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē 
Ziņo N.Līcis.  
N.Līcis uzdod jautājumu par lēmumprojekta skaidrojošās daļas 1.punktu, vai nav jāprecizē, ka 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome ir institūcija, kas sastāv no 35 attiecīgo domju 
priekšsēdētājiem, nevis deputātiem, kā ir norādīts lēmumprojektā. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte atbild, ka šis ir Rīgas plānošanas reģiona 
atsūtītais lēmumprojekts. 
E.Grāvītis pauž viedokli, ka domes var deleģēt kādu citu deputātu, nevis tikai priekšsēdētāju. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai iepriekšējais lēmums “Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Pierīgas 
pašvaldību apvienība”” nav jāpapildina ar punktu, ka domes priekšsēdētājam ir atļauts savienot 
amatus. 
E.Grāvītis atbild, ka biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” deleģētais pašvaldības pārstāvis 
nav biedrības amatpersona. 
N.Līcis papildina, ka likums par amatpersonu ierobežojumiem nosaka skaitu, cik biedrībās 
amatpersona var būt. Iepriekšējā lēmumā bija tikai deleģēts pārstāvis, kas nav padomes loceklis.  
S.Grāvīte informē, ka Rīgas plānošanas reģiona nolikuma 2.punkts nosaka, ka padome ir 
Plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību domju priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla 
institūcija, kas sastāv no 35 attiecīgo domju deputātiem. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 22.janvāra 
iesniegumu ar lūgumu izvirzīt N.Līča kandidatūru Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk- Plānošanas 
reģions) attīstības padomes (turpmāk- Padome) locekļa amatam un atļaut savienot Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja amatu ar Padomes locekļa amatu, Saulkrastu novada dome konstatē: 

1) Plānošanas reģiona nolikuma 2.punkts nosaka, ka Padome ir Plānošanas reģionā ietilpstošo 
pašvaldību domju priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kas sastāv no 35 
attiecīgo domju deputātiem un darbojas saskaņā ar Plānošanas reģiona nolikumu; 

2) saskaņā ar Plānošanas reģiona nolikuma 5.punktu par savu Padomes locekļu kandidātu 
izvirzīšanu attiecīgās pašvaldības dome iesniedz Kopsapulcei domes lēmuma izrakstu 
(norakstu); 

3) Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 
4.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona, kura 
amata savienošanas ierobežojumi noteikti Likuma 7.panta piektajā daļā, kuras 4.punkts 
nosaka, ka domes priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā; 

4) Likuma 8.¹ panta 4¹.daļa nosaka, ka ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu 
valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā Likuma 7.panta attiecīgās daļas 
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noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, 
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus 
izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav 
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.  
Izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanas pieļaujamību un kārtību, dome secina, ka 

domes priekšsēdētāja amata savienošana ar Padomes locekļa amatu neradīs interešu konfliktu, 
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas 
tiešo pienākumu pildīšanai. 

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹ panta 4¹.daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr.220 “Par Saulkrastu 
novada domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē”. 

2. Izvirzīt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci ievēlēšanai Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā.  

3. Atļaut Normundam Līcim savienot domes priekšsēdētāja amatu ar Rīgas plānošanas 
reģiona attīstības padomes locekļa amatu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
5. Lēmumu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam. 

 
Lēmums Nr.981 protokola pielikumā. 

 
§8 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra 
iekšējos noteikumos Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikums”” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane skaidro, ka noteikumu grozījumu pamatojums ir grozījumi 
atlīdzības likumā, noteikumu 1. un 3.punktā grozījumi ir saistīti ar to, ka ir mainīts likuma 
definējums, jānosaka bāzes mēnešalgas apmērs. 
Izmaiņas 19.-22.punktā attiecībā uz deputātu un komiteju priekšsēdētāju maksimālo apmaksājamo 
stundu skaitu noteikšanu. Tiek noteikts koeficients 1,2 stundas likmes aprēķināšanai.  
Ir izmaiņas attiecībā uz apmaksu, saskaņā ar likumu, apmaksa tiek veikta proporcionāli 
nostrādātajām stundām, deputātiem būs jāiesniedz darba laika uzskaites tabula. Maksimālais 
apmaksājamais stundu skaits mēnesī komitejas priekšsēdētājam ir 100 stundas, deputātam - 90 
stundas. 
V.Spitane informē par darba laika uzskaites tabulas iesniegšanas kārtību.  
A.Horsts uzdod jautājumu, vai tabulas aile “apmaksājamās stundas mēnesī” ir jāaizpilda 
deputātam. V.Spitane paskaidro, ka deputāts aizpilda aili “nostrādātās stundas mēnesī”, bet aili 
“apmaksājamās stundas mēnesī” aizpilda Lietvedības un personāla nodaļas darbinieks. 
Diskusija par darba laika uzskaites tabulas iesniegšanu un stundas likmes noteikšanu. Diskusijā 
piedalās: A.Horsts, A.Aparjode, G.Lāčauniece, N.Līcis, V.Spitane, Lietvedības un personāla 
nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte.  
A.Dulpiņš uzdod jautājumu, vai pastāv iespēja, ka, neapmeklējot komitejas un domes sēdes, 
deputāts var nostrādāt 90 vai 100 stundas.  
S.Grāvīte atbild apstiprinoši.  
O.Vanaga jautā, vai noteikumi stājas spēkā ar 1.janvāri.  
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S.Grāvīte atbild, ka ar februāri. 
A.Horsts uzdod jautājumu par deputāta darbu brīvdienās, vai drīkst nostrādātas stundas brīvdienās 
norādīt darba laika uzskaites tabulā.  
S.Grāvīte atbild, ka virsstundas deputātam netiek apmaksātas, tabulā var norādīt arī brīvdienās 
nostrādātās stundas. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 
31.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzība un 
sociālo garantiju nolikums”, kas izstrādāti, lai nodrošinātu 2018.gada 31.janvāra iekšējo 
noteikumu Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 
nolikums” atbilstību normatīvo aktu prasībām, un, pamatojoties Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu, 5.panta otro daļu, Pārejas 
noteikumu 43.punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 
31.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2018  “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības 
un sociālo garantiju nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
 
Lēmums Nr.982 protokola pielikumā. 

 
§9 

Par domes deputātu atlīdzības noteikšanu 2019.gadam 
Ziņo N.Līcis. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte lūdz precizēt lēmumprojekta 3. un 
4.punkta likmi “6,60” uz “6,68”. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai lēmums stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar 1.februāri. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika atbild, ka ar 1.janvāri, jo grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā stājas spēkā ar š.g. 1.janvāri.  
A.Horsts jautā, vai šī mēneša beigās ir jāiesniedz deputāta darba laika uzskaites tabula. 
G.Lipinika atbild, ka februāra sākumā jāiesniedz tabula par janvāri. 
A.Horsts jautā, līdz kuram datumam jāiesniedz tabula. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte atbild, ka līdz nākamā mēneša otrajam 
datumam. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai deputātu atlīdzība tiek noteikta tikai uz 2019.gadu.  
V.Spitane atbild, ka saskaņā ar likumu mēnešalgas apmērs tiek noteikts uz vienu gadu. 
 
     Pamatojoties uz  
[1] Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12.panta otro daļu, kas 
nosaka, ka par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam,  
[2] Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmo un 
otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes 
mēnešalgas apmēru, kam piemērots attiecīgs koeficients, 
[3] Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas 
noteikumu 43.punkta 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka 2019.gadā bāzes mēnešalgas apmērs ir 
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Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 
2017. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (926 euro), 
[4] Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējo noteikumu Nr. IeN 1/2018 “Saulkrastu 
novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikums”  

1) 6.punktu- domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā bāzes mēnešalgu 
piemērojot koeficientu 2,5, 

2) 8.punktu- domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga tiek noteikta ņemot vērā bāzes 
mēnešalgu piemērojot koeficientu 2,25, 

3) 19.punktu- domes deputāta maksimālā mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā bāzes 
mēnešalgu, domes izveidoto pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un domes deputātiem 
piemērojot koeficientu 1,2, 

4) 20.punktu- 19.punktā minēto koeficientu kārtējam gadam nosaka ar domes lēmumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu 2019.gadam 2315 euro. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu 2019.gadam 

2084 euro. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada domes komitejas priekšsēdētāja stundas tarifa likmi 

2019.gadam 6,68 euro par deputāta pienākumu pildīšanu. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada domes deputāta stundas tarifa likmi 2019.gadam 6,68 euro 

par deputāta pienākumu pildīšanu. 
5. Lēmuma 1., 2., 3., 4.punktus piemērot no 2019.gada 1.janvāra. 

 
Lēmums Nr.983 protokola pielikumā. 

 
§10 

Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu projekta 
iesniegšanu Latvijas Pašvaldību savienībā 

Ziņo N.Līcis. Ir plānots īstenot Latvijas Pašvaldību savienības administrēto projektu. Ir 
ierosinājums uzstādīt elektronisko displeju, lai izvietotu informāciju, kas ir mainīga – temperatūra, 
vēja virzieni, laiks utt. 
N.Līcis uzdod jautājumu Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Paulam Lielmanim, vai 
lēmumprojekta lemjošā daļa nav jāpapildina ar projekta mērķi.  
P.Lielmanis atbild, ka tas ir aprakstīts lēmumprojekta skaidrojošā daļā.  
B.Veide uzdod jautājumu par projektam paredzēto summu. Uzskata, ka projektam paredzētā 
summa jāiztērē 100 %, jautā, kas notiks ar finanšu līdzekļiem, kas paliks pāri. 
Diskusijā piedalās: B.Veide, N.Līcis, P.Lielmanis, E.Grāvītis. 
A.Horsts jautā, kur displejs tiks izvietots, vai šī iekārta būs triecienizturīga.  
N.Līcis atbild, ka ir dažādi risinājumi, jāizvērtē tirgus piedāvājumi, displejs jāizvieto elektrības 
pieslēguma tuvumā. 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula 
Lielmaņa 25.01.2019. iesniegumu, 2019.gadā ir paredzēts īstenot Latvijas Pašvaldību savienības 
administrēto projektu piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošanai. Saskaņā ar 
plānoto, Saulkrastu novadam 2019.gadā paredzēti 8305 EUR, pašvaldības līdzfinansējums nav 
obligāts. Saulkrastu novada dome plāno iegādāties un uzstādīt elektronisko displeju pie ieejas uz 
Zilā karoga pludmali “Centrs”, lai nodrošinātu pludmales apmeklētājus un tūristus ar aktuālu 
informāciju par pludmali un gaidāmajiem pasākumiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,  
 

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

 
NOLEMJ:  

1. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Latvijas 
Pašvaldības savienībā.  

2. 2019.gada budžetā paredzēt projekta priekšfinansējumu – 8305 EUR. 
3. Attīstības un plānošanas nodaļai pēc projekta aktivitāšu īstenošanas – iesniegt atskaites 

Latvijas Pašvaldību savienībā izlietotā finansējuma atgūšanai.  
 
Lēmums Nr.984 protokola pielikumā. 
 

§11 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu, likvidēšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide. 
L.Vaidere norāda, ka atbilstoši teritorijas plānojumam, minimālā pieļaujamā platība šajā vietā ir 
0,24 ha, šajā lēmumprojektā platība ir norādīta mazāka, nekā 0,24 ha. 
Debatēs piedalās: B.Veide, L.Vaidere, E.Grāvītis, N.Līcis, A.Horsts. 
N.Līcis uzdod jautājumu Būvvaldes vadītājai Līgai Pilsētniecei, vai viņa ir izvērtējusi zemes 
ierīcības projektu, vai platība atbilst teritorijas plānojumā noteiktai platībai.  
L.Pilsētniece atbild, ka šis zemes ierīcības projekts netika viņai vizēts darbam. Dokumentus, kuri 
netiek vīzēti Būvvaldei, viņa neredz. 
Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs skaidro, ka uz šiem zemes gabaliem ir ēkas, ja 
uz zemes gabala ir ēka, lietošanas mērķis ir “individuālo dzīvojamo māju apbūve”, cits nevar būt. 
Diskusija par īpašumu platības noteikšanu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, A.Blankenbergs, A.Horsts, 
L.Vaidere, L.Pilsētniece, B.Veide. 
N.Līcis pauž viedokli, ka zemes ierīcības projekts jāizvērtē arī Būvvaldes darbiniekam, lai 
pārbaudītu atbilstību teritorijas plānojumam.  
N.Līcis uzrāda īpašumu shēmu, informē, ka starp īpašumiem ir ceļš. L.Vaidere norāda, ka 
grafiskais pielikums nav pievienots lēmumprojektam. N.Līcis paskaidro, ka komitejas materiāliem 
šis pielikums bija pievienots, lūdz turpmāk, ja grafiskie pielikumi nav pārāk lieli, pievienot tos 
domes sēdes lēmumprojektiem. 
E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un izskatīt komitejas sēdē.  
N.Līcis aicina balsot par E.Grāvīša priekšlikumu.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
2. Izskatīt SIA “Limbažu mērniecības birojs” 21.12.2018. iesniegumu Nr.3-04/33-2018 

2019.gada februāra komitejas sēdē.  
 

§12 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
A.Horsts jautā, vai zemesgabalu kopējā platība ir 17,96 ha. 
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Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs atbild apstiprinoši. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Rīga, 20.12.2018. 
iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem Senču iela 4 (kadastra 
Nr.80330010390) un Senču iela 1 (kadastra Nr.80330010542), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kas izskatīts 16.01.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr.01/2019, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2017 ,,Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu’’, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Senču iela 4 (kadastra Nr. 80330010390), un Senču iela 

1 (kadastra Nr. 80330010542), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pagasts, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
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.985 protokola pielikumā. 
 

§13 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. Iesniedzējs lūdza noteikt lietošanas mērķi “lauksaimniecības zeme”, bet, izskatot 
iesniegumu Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, komiteja nolēma lietošanas 
mērķi noteikt “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”.  
N.Līcis turpina, ka atbilstoši teritorijas plānojumam īpašuma lietošanas mērķis nosakāms kā 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 12.12.2018. iesniegumu par nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķa maiņu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2019. sēdē, 
protokols Nr. 01/2019, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībai Draudzības iela 21A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads ar kadastra apz. 80330011497 lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,1225 ha. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.   

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

Lēmums Nr.986 protokola pielikumā. 
 

§14 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. Tiek mainītas adreses nekustamajiem īpašumiem Inčupītes ielā, Lauku ielā un 
Laimas ielā. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars paskaidro, ka adreses tiek piešķirtas atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem.  
Nekustamā īpašuma speciālists A.Blankenbergs lūdz precizēt lēmuma pielikumā 68.punktā esošo 
adresi uz “Laimas iela 13”, 110.punktā precizēt esošo adresi uz “Laimas iela 55” un kadastra 
numuru uz “80130030884”. Deputātiem nav iebildumu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista, 03.01.2019. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajiem 
īpašumiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.01.2019. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, protokols Nr.1/2019, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez 
personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 
objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese 
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu 
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā 
tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un 
piešķirt jaunas adreses Saulkrastos, Saulkrastu novadā (saskaņā ar lēmuma Nr.987 
pielikumu). 

2. Likvidēt esošās adreses Saulkrastos, Saulkrastu novadā (saskaņā ar lēmuma Nr.987 
pielikumu). 

3. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai informēt nekustamo īpašumu īpašniekus 
saskaņā ar pielikumu. 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 
krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 

 
Lēmums Nr.987 protokola pielikumā. 

§15 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, /adrese/, Rīga, /vārds, uzvārds/, /adrese/, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., un /vārds, uzvārds/, /adrese/, Rīga, pilnvarotās personas /adrese/  
(Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilonas Ķibildes 2018.gada 14.decembra izdota pilnvara, 
reģ.Nr.15906), 2019.gada 2.janvāra iesniegumu, kas izskatīts 2019.gada 16.janvārī Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1/2019), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 3., 9., 12.2.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi ēkām: dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0240 001 un 
pagrabam ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0240 005, Upes ielā 32, Zvejniekciemā, un 
piešķirt ēkām jaunu adresi: Meža prospekts 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV – 2161. 

2. Likvidēt adresi: Upes iela 32, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums Nr.988 protokola pielikumā. 
§16 

Par līguma noslēgšanu par medību tiesību nodošanu 
Ziņo B.Veide. Lēmuma pielikumā ir pašvaldības īpašumu saraksts, pārsvarā tie ir zemesgabali 
zem elektropārvaldes līnijām, pieguloši publiskiem ūdeņiem. Medību biedrība vēlas šo teritoriju 
apsaimniekot. 
N.Līcis informē, ka šai biedrībai ir līgumi ar AS “Latvijas Valsts meži” par apsaimniekošanu, 
medību vajadzībām. 
B.Veide turpina, ka iesniedzējs lūdza noslēgt beztermiņa līgumu, komiteja nolēma noslēgt līgumu 
ar termiņu uz pieciem gadiem.  
N.Līcis lūdz Juridiskajai nodaļai izskatīt pielikumā minētos biedrības nosaukumus, lai tiek 
norādīts precīzs nosaukums.  
O.Vanaga uzdod jautājumu par teritoriju kooperatīvos starp mājām, cik tas ir droši, ja tur tiks 
atļauts medīt savvaļas dzīvniekus.  
M.Kišuro atbild, ka apdzīvotajā teritorijā medīt ir aizliegts.  
N.Līcis skaidro, ka medību klubiem ir plašāki uzdevumi, arī apsaimniekot teritoriju un uzraudzīt 
kritušos dzīvniekus.  
A.Horsts ierosina biedrībai nodot apsaimniekošanai piekrastes teritoriju. 
 

Izskatot biedrības “Medību – sporta klubs Vanagi”, vienotais reģ.Nr.40008069115, adrese: 
Skolas iela 5 – 2, Saulkrasti, LV – 2160, valdes priekšsēdētāja /vārds, uzvārds/ 2018.gada 
13.decembra iesniegumu “Par līguma slēgšanu par savvaļas medījamo dzīvnieku medību 
tiesībām”, kas izskatīts 2019.gada 16.janvārī Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.1/2019), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu 
Nr.421 “Medību noteikumi” 13., 14., 15.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu uz 5 (pieciem) gadiem ar biedrību “Medību – 
sporta klubs Vanagi”, vienotais reģ.Nr.40008069115, no 2019.gada 1.februāra par Saulkrastu 
novada domes valdījumā esošo zemes īpašumu Saulkrastu novadā nodošanu savvaļas 
medījamo dzīvnieku medību tiesības izmantošanai. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, 

Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmums Nr.989 protokola pielikumā. 

§17 
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām 

Ziņo B.Veide. 
 
Izskatot Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese 

Vaiņodes iela 1, Rīga, nekustamo īpašumu speciālista 29.12.2018. iesniegumu par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2019. sēdē, protokols Nr.01/2019, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4. un 
17.5. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0625 8001 lietošanas mērķi – 
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0,08 ha. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz.8033 004 0625 dalīto lietošanas mērķi – 
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 1.17 ha, dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501, platība 
0.61 ha. 

3. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8003 dalīto lietošanas mērķi 
– komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 2.84 ha, dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501, platība 
0.23 ha. 

4. Lēmumu nosūtīt uz AS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona klientu centra 
adresi Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219. 

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.990 protokola pielikumā. 

 
§18 

Par detālplānojuma “Jaunastras” izstrādes uzsākšanu 
Ziņo B.Veide.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2018.gada 6.decembra iesniegums par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Jaunastras”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80330033055.  
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Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 38.punktu un 98.punktu, Saulkrastu  novada teritorijas plānojumu, 
saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2019. sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes gabala kadastra Nr.80330033055.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums Nr.991 protokola pielikumā. 

 
§19 

Par detālplānojuma “Vainadziņi” izstrādes uzsākšanu 
Ziņo B.Veide.  
N.Līcis informē, ka šī ir teritorija netālu no dzelzceļa. 
 

Saulkrastu novada domē saņemts “Talo Invest”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
reģistrācijas Nr. 40103316801, 2018.gada 13.decembra iesniegums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Vainadziņi”, Bātciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80330040665.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  28.pantu, Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 38.punktu  un 98.punktu, Saulkrastu  novada teritorijas plānojumu, 
saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2019. sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Vainadziņi”, Bātciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes gabala kadastra Nr.80330040665.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums Nr.992 protokola pielikumā. 
 

§20 
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. Iesniedzēja lūdz atļaut uzturēties līdzšinējā dzīvesvietā. Bija piešķirts lietošanai 
dzīvoklis, tika noslēgts dzīvokļa īres līgums, bet tika pārkāpti līguma noteikumi, jo dzīvoklī bez 
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domes piekrišanas tika deklarēta cita persona. Līgums tika pārtraukts. Ņemot vērā, ka personai 
2018.gadā ir dzimis bērns,  viņai un bērnam nav kur palikt, iedzīvotāja lūdz atļaut viņai turpināt 
dzīvot šajā dzīvoklī. 
O.Vanaga jautā, vai trešā personai tika izdeklarēta no dzīvokļa. 
B.Veide atbild, ka šai personai ar domes lēmumu tika anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietas 
adresi. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 28.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums “Par 
atļauju uzturēties līdzšinējā dzīvesvietā”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.1/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.439 
(Prot.Nr.2/2018§10) “Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/”. 

2. Noslēgt dzīvokļa īres līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 
1.februāra par Saulkrastu pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nr.5 ar kopējo platību 
29,96 m2, ar tam piederošajām 2996/29732 kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Rīgas ielā 43, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā (kadastra numurs 8013 900 0601), īri. 

 
Lēmums Nr.993 protokola pielikumā. 

§21 
Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

Ziņo L.Vaidere. 
 
     Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
2019.gada 14.janvāra iesniegums par Ritas Brīvkalnes atkārtotu ievēlēšanu Saulkrastu novada 
bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci.  
 Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku 
ievēlē pašvaldības dome uz 5 gadiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, „Bāriņtiesu 
likuma” 10.panta pirmajā daļā norādītajām prasībām bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un 
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.1/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Ritu Brīvkalni /personas kods/  par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieci ar 2019.gada 1.martu uz pieciem gadiem. 

2. Lēmums ir spēkā no 2019.gada 1.marta līdz 2024.gada 28.februārim. 
 
Lēmums Nr.994 protokola pielikumā. 
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§22 

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

Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 12.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2017.gada 7.martā 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 443103135, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

2019.gada 1.janvārī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

/vārds, uzvārds/ SIA „ELLADA Lir” Rīgas starptautiskajā mācību centrā 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 
2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2019§2), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt terminētu līgumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/ , /personas kods/, par pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

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.995 protokola pielikumā. 
 

§23 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai šajā lēmumprojektā tiek piemērots jauns kompensācijas apmērs, 
atbilstoši vidējām izmaksām vienam bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2019.gadā. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika atbild apstiprinoši. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2018.gada 12.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2019§3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.janvāri līdz 2019.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens 
euro, 63 centi) 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 443103135. 
 

Lēmums Nr.996 protokola pielikumā. 
 

§24 
Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu  
Ziņo O.Vanaga. Informē, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi šī persona nebija reģistrēta Valsts 
ieņēmumu dienestā, šobrīd ir reģistrēta. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 15.janvārī saņemts Ainas Ber/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 443102111, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

No 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.decembim /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts 
ieņēmumu dienesta Nodokļu 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 
2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2019§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt terminētu līgumu no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.decembrim ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods 300337-11579, par pašvaldības kompensāciju 
izmaksu. 

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

Lēmums Nr.997 protokola pielikumā. 
 

§25 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 09.01.2019. 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 2019.gada 16.janvāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2019§5), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.februāri līdz 2019.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens 
euro, 63 centi) mēnesī par to, ka viņa meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles 
/vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru  443102111. 

 
Lēmums Nr.998 protokola pielikumā. 

§26 
Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā  

Ziņo O.Vanaga. 
E.Grāvītis uzdod jautājumu A.Aparjodei, kāpēc tiek veiktas izmaiņas Saulkrastu sporta centra 
amatu likmēs.  
A.Aparjode atbild, ka, tika aprēķinātas algas daudz zemākas, nekā bija iepriekš. Pašlaik atalgojums 
netiek paaugstināts, palielinot likmes, atalgojums būs iepriekšējā līmenī. 
E.Grāvītis jautā, vai šie darbinieki strādās atbilstoši šajā lēmumprojektā noteiktām likmēm.  
A.Aparjode atbild apstiprinoši.  
A.Dulpiņš uzdod jautājumu par procentuālo attiecību kontaktnodarbībām un pārējām nodarbībām 
vai darbam. Džudo trenerim ir 0,24 likmes, pēc sporta centra pieejama nodarbību saraksta džudo 
nodarbībām ir divas kontaktstundas – 3 stundas divas reizes nedēļā. Rēķinot 0,24 likmes, izejot no 
40 stundām, sanāk 9,6 stundas. Jautā, kāds darbs ietilpst 6,6 stundās.   
A.Aparjode paskaidro, ka tas ir gatavošanās, darbs ar vecākiem, sacensības. Treneris, aizbraucot 
uz sacensībām, komandējuma maksu nesaņem.  
Diskusija par atalgojuma noteikšanu, piemaksām saskaņā ar noteikumiem. Diskusijā piedalās: 
A.Dulpiņš, A.Aparjode,  
A.Dulpiņš pauž viedokli par kontaktstundu attiecību pret pārējo darbu. Uzskata, ka jābūt aptuveni 
50% pret 50%. Nevar vienai stundai gatavoties divas stundas. Trenerim, ja notiek darbs brīvdienās, 
jāsaņem atalgojums pēc būtības, jāsaņem komandējuma maksa.  
N.Līcis uzdod jautājumu A.Dulpiņam par komandējumiem skolas darbiniekiem.  
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A.Dulpiņš atbild, ka, ja ir paredzēti līdzekļi, darbinieki tiek sūtīti komandējumā, saņem dienas 
naudu. Diskusijā piedalās: A.Aparjode, A.Dulpiņš, A.Horsts, N.Līcis.  
N.Līcis aicina apstiprināt sagatavoto lēmumprojektu.  
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk- Dome) 2019.gada 16.janvārī saņemti pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākumu izpildītāja 2019.gada 
15.janvāra iesniegumi par izmaiņām pašvaldības iestāžu “Saulkrastu kultūras centrs” un 
“Saulkrastu sporta centrs” amatu sarakstos. Izskatot iesniegumus, Dome konstatē: 

1) Dome 2018.gada 20.decembra ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Nr.911 “Par jaunas 
pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” izveidošanu” un  2018.gada 20.decembra 
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.912 “Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksta 
apstiprināšanu”; 

2) Dome 2018.gada 20.decembra  ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Nr.914 “Par jaunas 
pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” izveidošanu” un  2018.gada 20.decembra 
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.915 “Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu saraksta 
apstiprināšanu”; 

3) pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākumu 
izpildītājs  lūdz veikt grozījumus apstiprinātajos “Saulkrastu kultūras centrs” un 
“Saulkrastu sporta centrs” amatu sarakstos,  

a. likvidēt amata vietu “sporta darba organizators” un izveidot jaunu amata vietu 
“Sporta centra vadītāja vietnieks” iestādē “Saulkrastu sporta centrs”,  

b. likvidēt amata vietu “kultūras pasākumu organizators” un izveidot jaunu amata 
vietu “Kultūras centra vadītāja vietnieks” iestādē “Saulkrastu kultūras centrs”; 

c. mainīt amata slodzes iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatiem 
i. “Bērnu un jauniešu orientēšanās treneris” no 0,17 uz 0,24;  

ii. “Bērnu un jauniešu florbola treneris” no 0,31 uz 0,30,  
iii. “Bērnu un jauniešu florbola 2.treneris un pieauguši florbola 1.līgas 

komandas treneris” no 0,29 uz 0,3; 
iv. “Bērnu basketbola treneris (1.-4.kl.)” no 0,15  uz 0,24; 
v. “Bērnu un jauniešu džudo treneris” no 0,2 uz 0,24; 

vi. “Vieglatlētikas treneris” no 0,19 uz 0,24; 
vii. “Pirmskolas bērnu sporta pulciņa vadītājs” no 0,11 uz 0,2. 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra 
iekšējiem noteikumiem Nr.IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu 
vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtība”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un ievērojot Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumus (protokoli Nr.1/2019§15, Nr.1/2019§16), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1. Likvidēt Saulkrastu kultūras centra amata vietu “kultūras pasākumu organizators”. 
2. Ar 2019.gada 15.februāri izveidot Saulkrastu kultūras centrā amata vietu “kultūras centra 

vadītāja vietnieks”. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Profesijas 
kods 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Amatu 
skaits 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 
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1 
Administratīvā 

vadība 
II B 

Kultūras 
centra 

vadītāja 
vietnieks 

1112 37 12 1647 1 1117 

 
3. Likvidēt Saulkrastu sporta centra amata vietu “sporta darba organizators”. 
4. Ar 2019.gada 15.februāri izveidot Saulkrastu sporta centrā amata vietu “Sporta centra 

vadītāja vietnieks”. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Profesijas 
kods 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Amatu 
skaits 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

1 
Administratīvā 

vadība 
II B 

Sporta 
centra 

vadītāja 
vietnieks 

1112 37 12 1647 1 1055 

 
5. Ar 2019.gada 15.februāri veikt izmaiņas Saulkrastu sporta centra amata skaitā 

6. Atbildīgais par lēmuma 1. un 2.punktu izpildi Saulkrastu kultūras centra vadītājs. 
7. Atbildīgais par lēmuma 3., 4. un 5.punktu izpildi Saulkrastu sporta centra vadītājs. 

 
Lēmums Nr.999 protokola pielikumā. 

 
§27 

Par iekšējo noteikumu “ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un 
sporta sacensībām” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Vērš uzmanību uz noteikumu 2.punktu, atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā budžeta  
iespējas. Ierosina noteikumu 7.punktu izteikt šādā redakcijā: “Finansiālais atbalsts tiek noteikts 
1.pielikumā norādītā apmēra robežās, atbilstoši 2.punktā minētai kopsummai” un svītrot 
noteikumu pielikumā minēto atbalstu sportistiem, kuri piedalās vietēja mēroga sacensībās. 
A.Horsts uzdod jautājumu, kā notiks atbalsta piešķiršana, kas izvērtēs, gadījumā, ja pieprasītā 
atbalsta summa pārsniegs budžetā paredzēto.  
N.Līcis skaidro, ka atbildīgā iestāde šajā gadījumā ir “Saulkrastu sporta centrs”, kas šos 
iesniegumus apkopos, pieprasīs izziņas, sagatavos jautājumu prezentēšanai domes komitejā. 

Amata nosaukums 
Amatu skaits 

 (līdz 
14.02.2019.) 

Amatu skaits  
(no 

15.02.2019.) 

Mēnešalga 

līdz 
14.02.2019 

no 
14.02.2019 

Bērnu un jauniešu orientēšanās 
treneris 

0,17 0,24 137,33 194,18 

Bērnu un jauniešu florbola 
treneris 

0,31 0,30 250,82 242,73 

Bērnu un jauniešu florbola 
2.treneris un pieauguši florbola 
1.līgas komandas treneris 

0,29 0,3 234,66 242,73 

Bērnu basketbola treneris (1.-
4.kl.) 

0,15   0,24 121,26 195,18 

Bērnu un jauniešu džudo treneris 0,2 0,24 161,82 194,18 

Vieglatlētikas treneris 0,19 0,24 150,97 194,18 

Pirmskolas  bērnu sporta pulciņa 
vadītājs 

0,11 0,2 92,53 161,82 
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Komiteja izskatīs visus šos saņemtos dokumentus un deputāti par katru jautājumu atsevišķi balsos.  
A.Horsts jautā, vai var būt gadījums, ka viens iesniedzējs saņem maksimālo atbalsta apmēru, bet 
cits nesaņem.  
N.Līcis skaidro, ka, gadījumā, ja pieprasījumu kopsumma pārsniegs attiecīgā gada budžeta 
iespējas, visiem iesniedzējiem tiks proporcionāli samazināta atbalsta summa.  
O.Vanaga pauž viedokli par atbalstu bērnu vecākiem, jo federācijas jau atbalsta savu sporta veidu.  
A.Aparjode atbild, ka jebkuram sporta veidam ir federācija. 
S.Ozola-Ozoliņa jautā, vai finansiālais atbalsts no federācijām un domes nedublēsies. A.Aparjode 
atbild, ka federācijas uztur sportistus, pastāv, pateicoties sponsoriem. Katrs, pat mazākais atbalsts 
nonāk federācijā, nevis konkrētam sportistam vai viņa trenerim. Federācija sniedz atskaiti par 
finanšu līdzekļu izlietojumu.  
E.Grāvītis jautā par atbalsta piešķiršanu tiem, kas organizē pasākumu Saulkrastos, piem. 
“Saulkrastu kokteilis”. 
N.Līcis skaidro, ka šis ir plašāka mēroga pasākums, kas ietver gan muzikālo daļu, gan sporta daļu, 
tāpēc šis jautājums nav izskatāms tikai pamatojoties uz šiem noteikumiem.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu par finansiālu atbalstu sporta pasākuma organizēšanai, gadījumā, ja 
tajā nepiedalās Saulkrastu novada iedzīvotāji, piem., ja plānots organizēt Latvijas vai Pasaules 
čempionātu Saulkrastos. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, A.Aparjode.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un 
sporta sacensībām” projektu, kas izstrādāti, lai noteiktu vienotu kārtību, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi finansējuma saņemšanai, sportistu, sporta veidu 
un sporta sacensību atbalstam, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
16.01.2019 atzinumu (protokols Nr.1/2019§12), Finanšu komitejas 16.01.2019 atzinumu 
(protokols Nr.1/2019 §12), likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un 
sporta sacensībām”. 

 
Lēmums Nr.1000 protokola pielikumā. 

 
§28 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” realizēšanai 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka Saulkrastiem šis projekts ir apstiprināts, lūdz Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājam Paulam Lielmanim paskaidrot, kur plānots realizēt projektu, kāda ir atbalsta 
intensitāte. 
P.Lielmanis informē, ka projekta nosacījums, ka tas notiek Saulkrastu pilsētā. Plānots, ka projekts 
tiks realizēts galvenajā ielā no Saulkrastu/Zvejniekciema robežas, līdz Baltajai kāpai, kopumā tiks 
nomainīti 423 gaismekļi. Atbalsta intensitāte – 64%, ir iespējams saņemt avansu līdz 50% no fonda 
finansējuma.  
N.Līcis jautā, vai aizņēmumu plānots ņemt par pilnu summu, neņemot vērā avansu. 
E.Grāvītis piebilst, ka Valsts kase jebkurā gadījumā piešķir kredītu tikai pamatojoties uz 
iesniegtiem dokumentiem. 
P.Lielmanis turpina, ka, ja būs pieejams avanss, Valsts kase lielāku summu nepiešķirs. 
N.Līcis informē par risinājumu, par automātisku gaismas intensitātes samazinājumu vai 
palielinājumu, kas ieekonomēs elektrību. Diskusijā piedalās: O.Vanaga, N.Līcis, P.Lielmanis. 
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A.I.Zaharāns vērš uzmanību, ka Valsts kase neattiecina tās izmaksas, kas ir Eiropas Savienības 
līdzfinansējums. Nav skaidrs, vai aizņēmumu apstiprinās.  
N.Līcis paskaidro, ka šobrīd tiek gaidītas Finanšu ministrijas norādes vai Ministru kabineta 
lēmums par aizņēmuma ņemšanas noteikumiem. Iepirkuma līgumā tika iekļauts nosacījums, ka 
darbus var uzsākt tikai pēc aizņēmuma saņemšanas. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja – finansista G.Vīganta 08.01.2019. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2019. sēdē (protokols Nr.1/2019§07), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, pamatojoties uz iepirkuma “Pilsētvides tehnoloģiju 
ieviešana Saulkrastu pilsētā” ID Nr. SND 2018/42 rezultātiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā uz 10 gadiem 372 377 EUR apmērā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2020. 
projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides 
tehnoloģijām” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

 
Lēmums Nr.1001 protokola pielikumā. 

 
§29 

Par finansējuma piešķiršanu senioru deju kolektīvam “Saulgrieži”  
dalībai Eiropeādes festivālā 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka deputātiem tika aizsūtīts precizēts lēmumprojekts. 
E.Grāvītis pauž viedokli par finansējuma piešķiršanu pirms ir apstiprināts pašvaldības budžets 
2019.gadam un neizskatot pārējo kolektīvu pieprasījumus. 
N.Līcis skaidro, ka budžets 2019.gadam vēl top, bet komitejas atbalstīja finansējuma piešķiršanu, 
līdzekļi jāpārskaita līdz februārim, tāpēc šāds priekšlikums ir sagatavots.  
A.Dulpiņš izsaka viedokli, ka skola un pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
varēja iekļaut šos līdzekļus savas iestādes budžetā, jo šie konkursi ir paredzami.  
Debatēs piedalās: O.Vanaga, A.Dulpiņš, L.Vaidere. 
 

Izskatot senioru deju kolektīva “Saulgrieži” vadītāja 2018.gada 16.novembra iesniegumu 
par senioru deju kolektīva “Saulgrieži” finansiālu atbalstu dalībai Eiropeādes festivālā, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
16.01.2019. sēdē (protokols Nr. 1/2019§14) un Finanšu komitejas 16.01.2019. sēdē (protokols 
Nr.1/2019§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā 3 250,00 EUR, 
lai atbalstītu senioru deju kolektīva “Saulgrieži” dalību Eiropeādes festivālā: 
1.1. Pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 1 625,00 EUR EKK 

7230 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm) 50% dalības 
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maksai par 26 senioru deju kolektīva “Saulgrieži” dalībniekiem; 
1.2. Pašvaldības iestādei “Kultūras centrs” 1 625,00 EUR EKK 2279 (Pārējie iepriekš 

neklasificētie pakalpojumu veidi) 50% dalības maksai par 26 senioru deju kolektīva 
“Saulgrieži” dalībniekiem. 

 
Lēmums Nr.1002 protokola pielikumā. 
 
Plkst. 16.09 deputāte S.Ancāne atstāj sēdes zāli. 

 
§30 

Par finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas skolēnu  
tautisko deju kolektīvam “Saulīte” dalībai Eiropeādes festivālā 

Ziņo N.Līcis. 
L.Vaidere uzdod jautājumu par lēmumprojekta 3.punktu, par izdevumu paredzēšanu 2019.gada 
budžetā 9 598,00 euro apmērā. 
N.Līcis paskaidro, ka vecāki un kolektīvu vadītāji lūdza domei palīdzēt savākt finansējumu un 
pārskaitīt centralizēti. Vecākiem tiks izrakstīts rēķins, katrs ieskaitīs savu daļu domes budžetā, 
dome pārskaitīs kopējo summu. Lēmumprojekta 2.punkts ir par ieņēmumu paredzēšanu 2019.gada 
budžeta 3 750,00 euro apmērā, kas ir vecāku līdzfinansējums. 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle jautā, vai finansējums tiks piešķirts arī 
bērniem, kas nav Saulkrastu vidusskolas skolnieki. Vērš uzmanību, ka skolotājs atbild tikai par 
skolas bērniem. Diskusijā piedalās: N.Līcis, A.Horsts, A.Dulpiņš, V.Kalnakārkle. 
 
Plkst.16.12 deputāte S.Ancāne atgriežas sēdes zālē. 
 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte” vadītāja un Saulkrastu vidusskolas 
vecāku padomes priekšsēdētāja 11.12.2018. iesniegumu un deju kolektīva “Saulīte” bērnu vecāku 
07.01.2019. iesniegumu par finansiālu atbalstu dalībai Eiropeādes festivālā, kas izskatīts Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.01.2019. sēdē (protokols Nr. 1/2019§9) un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2019. sēdē (protokols Nr.1/2019§6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu 5 848,00 EUR 2019.gadā, lai atbalstītu Saulkrastu vidusskolas 
skolēnu tautisko deju kolektīva “Saulīte” dalību Eiropeādes festivālā. 

2. Paredzēt ieņēmumus 2019.gada budžeta pozīcijā “Ieņēmumi no vecāku maksām” 
(ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.352) 3 750,00 EUR apmērā. 

3. Paredzēt izdevumus 2019.gada budžetā 9 598,00 EUR apmērā Saulkrastu vidusskolas 
izdevumu pozīcijās, lai apmaksātu Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte” 
izdevumus par dalību Eiropeādes festivālā: 

3.1.EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) 1 288,00 EUR; 
3.2. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un dienestu 

braucienu izdevumi) 60,00 EUR; 
3.3.EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) 4 500,00 EUR apmērā; 
3.4.EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) 3 750,00 

EUR apmērā. 
 

Lēmums Nr.1003 protokola pielikumā. 
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§31 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu  

Ziņo N.Līcis. 
Plkst. 16.13 deputāte G.Lāčauniece atstāj sēdes zāli. 
 
 2019.gada 7.janvārī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Nekustamā 
īpašuma nodokļa administratores iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu maksātājiem, kuriem ir izbeigts maksātnespējas process.  

Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta ceturto 
un piekto daļu, kas nosaka, ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās 
darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības 
tiek dzēstas. Likuma trešā daļa nosaka, ka lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām 
saistībām kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību 
dzēšanas procedūru. 

Maksātnespējas likuma 73.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka kreditoru prasījumi 
pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā 
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Ja kreditors nokavējis šā 
panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku 
var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā 
izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, 
kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā 
termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības 
pret parādnieku. Ņemot vērā, ka Dome Maksātnespējas likumā noteiktajā termiņā ir iesniegusi 
administratoram kreditora prasījumu, parādnieks ir veicis saistību dzēšanas plānā noteiktās 
darbības, līdz ar to atlikušais parāds ir norakstāms.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka saskaņā ar Maksātnespējas 
reģistra datu bāzi katrai no lēmuma pielikumā norādītajām personām ir izbeigts Maksātnespējas 
process, procesa izbeigšanas pamatojums – izpildīts saistību dzēšanas plāns.  

Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta ceturto 
un piekto daļu, 73.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, 

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

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam 1299,20 EUR (viens 
tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi euro, 20 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu 
1126,75 EUR, nokavējuma naudu 110,83 EUR, saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa 
parādnieku sarakstu. 

2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju par 
nodokļu parādu dzēšanu. 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda 
norakstīšanu. 

 
Lēmums Nr.1004 protokola pielikumā. 

 
§32 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
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Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, adrese /adrese/, Rīga, 09.01.2019. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 2019.gada 16.janvāra Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.1/2019, 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto 
daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 28.01.2020. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 514,15 
euro (pieci simti četrpadsmit euro , 15 centi) apmērā, ko sastāda pamatparāds 434,19 euro 
(četri simti trīsdesmit četri euro, 19 centi) un nokavējuma nauda 79,96 euro (septiņdesmit 
deviņi euro, 96 centi), par nekustamo īpašumu /adrese/, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apz. 8013 005 0139, /vārds, uzvārds/, /personas kods/, /adrese/, Rīga, saskaņā ar parāda 
nomaksas grafiku:  

Datums Pamatparāds  
EUR 

Nokavējuma nauda 
EUR 

Kopā EUR 

28.02.2019. 36.19 6.65 42.84 

28.03.2019. 36.19 6.65 42.84 

29.04.2019. 36.19 6.65 42.84 

28.05.2019. 36.18 6.66 42.84 

28.06.2019. 36.18 6.66 42.84 

29.07.2019. 36.18 6.66 42.84 

28.08.2019. 36.18 6.66 42.84 

30.09.2019. 36.18 6.66 42.84 

28.10.2019. 36.18 6.66 42.84 

28.11.2019. 36.18 6.66 42.84 

30.12.2019. 36.16 6.68 42.84 

28.01.2020. 36.20 6.71 42.91 

KOPĀ: 434.19 79.96 514.15 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka /vārds, 
uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 

3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 
Lēmums Nr.1005 protokola pielikumā. 

 
§33 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 
Ziņo N.Līcis. 
N.Līcis uzdod jautājumu par lēmumprojekta 3.punktu, par atbildīgās personas noteikšanu.  
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Rudzīte pamato nepieciešamību noteikt atbildīgo 
personu. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 02.01.2019. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
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16.01.2019. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.01/2019, pamatojoties uz Lauku ielas sadali, lai 
veiktu adrešu sakārtošanu, uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu un Valsts zemes dienesta 
kadastra izziņām,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 
jaunus nekustamos īpašumus, konts 1214 – zemes zem ceļiem, ar 2019.gada 1.janvāri, 
pamatojoties uz kadastra vērtību: 
Pavasara iela - kad. Nr.80130030276, platība 0.0482 ha, kadastra vērtība 37 euro; 
Vasaras iela - kad. Nr.80130030275, platība 0.0937 ha, kadastra vērtība 72 euro; 
Inčupītes iela - kad. Nr.80130030274, platība 0.4966 ha, kadastra vērtība 382 euro; 
Mazā Lauku iela - kad. Nr.80130030273, platība 0.0279 ha, kadastra vērtība 39 euro. 

2. Izmainīt grāmatvedības bilancē īpašuma Lauku iela platību uz 0.7866 ha un kadastra 
vērtību – 1314 euro, kartiņas Nr. 6826. 

3. Par atbildīgo personu noteikt ielu un ceļu speciālistu Gintu Dreiju. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1006 protokola pielikumā. 
 
Plkst.16.16 deputāte G.Lāčauniece atgriežas sēdes zālē. 
 

§34 
Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras  

aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā 
Ziņo N.Līcis. 
 
Plkst. 16.17 deputāts E.Grāvītis atstāj sēdes zāli. 
 
N.Līcis uzdod jautājumu, cik darbiniekus ir plānots nodarbināt.  
S.Grāvīte atbild, ka šogad ir piešķirta viena pagaidu darbu vieta. Informē, ka lēmumprojekta 
3.punktā minētais finansējums ir Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums.  
A.Horsts jautā, kā tiek izvēlēti darbinieki. 
S.Grāvīte atbild, ka darbiniekus norīko Nodarbinātības valsts aģentūra. 
N.Līcis jautā, cik ilgi var strādāt viens darbinieks. 
S.Grāvīte atbild, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, 12 mēnešu periodā bezdarbnieks 
var strādāt ne ilgāk kā četrus mēnešus. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 2019.gada 
2.janvāra iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par 
bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu un 
Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles iesniegto līguma projektu par aktīvā 
nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, pamatojoties uz Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.5 punktu, 
ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes atzinumu 
(protokols Nr. 1/2019§10), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvās nodarbinātības 
pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot 
sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanu, lai veicinātu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dotu 
bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas. 

2. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 
31.decembrim. 

3. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas ir EUR 3850,00 (trīs tūkstoši astoņi simti 
piecdesmit euro, 00 centi). 

4. Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un izdevumus 
atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem. 

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pasākuma darbu 
koordinētāja un pasākuma darbu vadītāja pienākumu veicējus. 

6. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru 
Aleksandru Ināru Zaharānu. 

 
Lēmums Nr.1007 protokola pielikumā. 
 

§35 
Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības 

iestādei „Saulkrastu sports centrs” 
Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājas 14.01.2019. iesniegums par nedzīvojamo ēku nodošanu iestādei „Saulkrastu sporta 
centrs”.  

2018.gada 20.decembra Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums „Par grozījuma izdarīšanu 
Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr.801 “Par pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”, ar kuru nolemts izveidot divas iestādes – 
„Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs”. 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto 
autonomo funkciju izpildi ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 
„Saulkrastu sporta centrs” nedzīvojamo ēku: 

sporta halle - Smilšu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 
0428 005, ar kopējo platību 2237 m2, bilances vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 921 235,60 
euro. 
Nedzīvojamā ēka bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības 
autonomo funkciju - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma” 5.panta trešo un sesto daļu, publiska persona mantu nodod bezatlīdzības 
lietošanā, par to pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās 
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta trešo, sesto daļu, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra 
Finanšu komitejas atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Nodot pašvaldības iestādei „Saulkrastu sporta centrs”, bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamo 

ēku: 
1.1. sporta halle - Smilšu ielā 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 

002 0428 005, ar kopējo platību 2237 m2, bilances vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 
921 235,60 euro. 

2. Nedzīvojamās ēkas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveida un sporta attīstību Saulkrastu novadā.  

3. Nedzīvojamo ēku nodot pašvaldības iestādei “Saulkrastu sporta centrs”, slēdzot rakstveida 
līgumu par nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 
“Saulkrastu sporta centrs”, ar “Saulkrastu sporta centrs” vadītāju. 

4. Noteikt pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” juridisko adresi – Smilšu iela 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

5. Nedzīvojamo ēku nodot bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem.  
6. Līguma noslēgšanas termiņš 2019.gada 15.februāris.  
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1008 protokola pielikumā. 
 

§36 
Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības 

iestādei „Saulkrastu kultūras centrs” 
Ziņo N.Līcis. 
Plkst.16.20 deputāts E.Grāvītis atgriežas sēdes zālē. 
A.Horsts paskaidro, ka šī nodošana bezatlīdzības lietošanā ir vajadzīga juridiskās adreses 
noteikšanai. Fiziski ēkas netiek atdotas, iestādes šīs ēkas pārdot nevarēs. 
Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns paskaidro, ēku nodošana bezatlīdzības lietošanā ir 
nepieciešama, lai varētu reģistrēt jaunizveidotas iestādes.  
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājas 14.01.2019. iesniegums par nedzīvojamo ēku nodošanu iestādei „Saulkrastu kultūras 
centrs”.  

2018.gada 20.decembra Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums „Par grozījuma izdarīšanu 
Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr.801 “Par pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”, ar kuru nolemts izveidot divas iestādes – 
„Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs”. 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto 
autonomo funkciju izpildi ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei 
„Saulkrastu kultūras centrs” nedzīvojamo ēku: 

Zvejniekciema kultūras nams - Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 501 0028, ar kopējo platību 2955,80 m2, 
bilances vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 455 893,93 euro. 
Nedzīvojamās ēkas bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības 
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autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību. 

Saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma” 5.panta trešo un sesto daļu, publiska persona mantu nodod bezatlīdzības 
lietošanā, par to pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās 
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 
15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta trešo, sesto daļu, saskaņā ar 2019.gada 16.janvāra 
Finanšu komitejas atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot pašvaldības iestādei „Saulkrastu kultūras centrs”, bezatlīdzības lietošanā 
nedzīvojamo ēku: 
1.1. Zvejniekciema kultūras nams - Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 501 0028, ar kopējo platību 2955,80 
m2, bilances vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 455 893,93 euro. 

2. Nedzīvojamās ēkas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir rūpēties par kultūru un 
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Saulkrastu 
novadā.  

3. Nedzīvojamo ēku nodot pašvaldības iestādei “Saulkrastu kultūras centrs”, slēdzot 
rakstveida līgumu par nedzīvojamās ēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības 
iestādei “Saulkrastu kultūras centrs”, ar “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāju. 

4. Noteikt pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” juridisko adresi – Atpūtas iela 
1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

5. Nedzīvojamo ēku nodot bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem.  
6. Līguma noslēgšanas termiņš 2019.gada 15.februāris.  
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1009 protokola pielikumā. 
 

§37 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

Ziņo N.Līcis. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, kāds ir iemesls atbrīvošanai. 
N.Līcis atbild, ka ar vienu Sociālā dienesta darbinieku ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājas 
2019.gada 25.janvāra iesniegumu par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Saulkrastu novada 
domes 2012.gada 28.marta Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 
nolikuma 5.punktu, kas nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina Saulkrastu novada dome, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 
1. Veikt šādas izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā: 

1.1. atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Daci Sesku /personas kods/  
ar 2019.gada 30.janvāri; 

1.2. atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Līgu Ieviņu- Silgali /personas 
kods/  ar 2019.gada 30.janvāri. 

2. Ievēlēt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā ar 2019.gada 31.janvāri: 
2.1. Saulkrastu sociālā dienesta sociālo darbinieci Ievu Messingu /personas kods/; 
2.2. Valsts policijas Saulkrastu iecirkņa kārtības policijas inspektori Aiju Krievu /personas 

kods/. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns. 

 
Lēmums Nr.1010 protokola pielikumā. 

 
§38 

Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam 
Ziņo N.Līcis. 
O.Vanaga jautā, kas iepriekš izmantoja šo mašīnu. 
N.Līcis atbild, ka Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbinieki.  
 
     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, 
publiskas personas pienākumu likumīgi rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu. 

Lai pašvaldība nodrošinātu finanšu līdzekļu un mantas lietderīgu un efektīvu izmantošanu, 
tērējot pašvaldībai noteikto funkciju izpildei un mērķu sasniegšanai iespējami mazāk finanšu 
līdzekļus, jāidentificē tieši kādu pašvaldības funkciju realizācijai ir nepieciešama (pieļaujama) 
pašvaldības transportlīdzekļa nodošana lietošanā Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam un tā 
izmantošana ārpus institūcijas noteiktā normālā darba laika, ņemot vērā amatpersonas amata 
pienākumos ietilpstošo funkciju veikšanu, kuru nodrošināšanai pašvaldības transportlīdzeklis 
jāizmanto darba vajadzībām jebkurā laikā (diennakti).  
Sakarā ar to, ka:  

1. domes priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst funkciju veikšana, kas saistīta ar 
nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata pienākumu pildīšanas, tai skaitā arī 
īpašas steidzamības kārtībā, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas;  

2. domes priekšsēdētāja amata pienākumu specifika paredz to pildīšanu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru domes priekšsēdētājs objektīvu iemeslu dēļ 
nevar sasniegt bez pašvaldības transportlīdzekļa izmantošanas;  

3. domes priekšsēdētāja nogādāšanai no darba vietas uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz 
darba vietu ir pieļaujama pašvaldības transportlīdzekļa izmantošana, jo viņa amata  
pienākumu izpilde būtu apgrūtināta, ja nebūtu iespējams izmantot pašvaldības 
transportlīdzekli braucienam no dzīvesvietas uz darba vietu un no darba vietas uz 
dzīvesvietu,  
pastāv objektīva nepieciešamība un ir pieļaujama pašvaldības transportlīdzekļa nodošana 
domes priekšsēdētājam lietošanā, tā izmantošanai braucieniem uz darba vietu un dzīves 
vietu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.2 panta ceturtās daļas 1.,2.,4. punktu.  
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.² panta ceturto daļu, piekto daļu un Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 
iekšējiem noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas 
un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, S.Ancāne, E.Grāvītis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli DACIA DUSTER, 
valsts reģistrācijas numurs LM 3011, domes priekšsēdētājam amata pienākumu pildīšanai.  

2. Noteikt domes priekšsēdētājam degvielas patēriņa limitu 250 litri mēnesī. 
3. Noteikt transportlīdzekļa degvielas patēriņa normu (vasarā – 6,38 l uz 100 km; ziemā – 

7,01 l uz 100 km).  
4. Noteikt transportlīdzekļa stāvvietu ārpus Saulkrastu novada domes noteiktā darba laika – 

Ainažu iela 36, Saulkrasti, Saulkrastu novads.  
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 
6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pasūtīt degvielas karti. 
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
Lēmums Nr.1011 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst.16.25 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   N.Līcis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede 

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 04.02.2019. 


