
 

SAULKRASTU NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES NR.10 

LĒMUMI  
(10.07.2014.) 

 
§1  

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases Saulkrastu vidusskolas fasādes remontam 
 
  
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista 30.06.2014. iesniegumu, 
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” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, A.Aparjode, 
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, B.Veide, G.Zonbergs, A.Silavnieks, S.Ancāne, 
M.Kišuro) „pret”- nav „atturas”- nav,  

 
 NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 10 gadiem 104 000,- EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, fasādes remontam, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

 

 
§2 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada izdevumos 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista 30.06.2014. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (N.Līcis, A.Aparjode, 
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, B.Veide, G.Zonbergs, A.Silavnieks, S.Ancāne, 
M.Kišuro, J.Grabčiks) „pret”- nav „atturas”- nav, 
 
 NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
1.1. Izdevumu pozīciju „Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un 

remonts” par 12 379,00 EUR apmērā uz EKK 5213 (Transporta būves), lai 
veiktu Skolas ielas ietves izbūvi. 

2. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „ A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve” 

par 12 379,00 EUR apmērā no EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā būvniecība). 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”. 

 
 
 
 

 



§3 
Par zemes īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Izskatot zemes īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles 
komisijas priekšsēdētāja A.Silavnieka 30.06.2014. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 2014.gada 16.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu „Par zemes īpašuma Smilšu iela 
10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu”, domes sēdes protokola izraksts Nr.8§5, izsoles noteikumu 
21.punktu un nomas tiesību izsoles komisijas 27.06.2014. protokolu par zemes īpašuma 
Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoli,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, A.Deniškāne, 
A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, B.Veide, G.Zonbergs, A.Silavnieks, M.Kišuro, J.Grabčiks 
I.Žukovs) „pret”- nav „atturas”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne) 
 
 NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Smilšu iela 10A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0494, platība 0,1894 ha (1894m2), 
nomas tiesību izsoles rezultātus saskaņā ar 27.06.2014. izsoles protokolu. 
 
 
Domes priekšsēdētāja 
vietnieks  

 
N.Līcis 

   
 

 


