
 
 

Saulkrastu novada domes sēdes Nr.4 lēmumi 
(25.03.2015.) 

 
 

§2 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
  

Saulkrastu novada domē 2015.gada 9.martā saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 2015.gada 
9.marta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0320150242/IN784) ar 
lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgajam X.X. 
(vārds, uzvārds) adresē XX (adrese) Saulkrastu novads, kā iemeslu minot, ka personai ir 
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 
1) X.X. (vārds, uzvārds) 2014.gada 8.janvārī deklarēja savu un nepilngadīgā X.X. (vārds, 

uzvārds) dzīvesvietu XX (adrese) Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas 
tiesiskais pamats – īres līgums. 

2) 2004.gada 5.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu 
nodalījums Nr.1227, uz X.X. (vārds, uzvārds) vārda. Pamats: 2003.gada 31.oktobra 
pirkuma līgums. 

3) Dzīvojamās telpas, XX (adrese) Saulkrastu novadā, īres līgums ir noslēgts 2013.gada 
15.septembrī. Īres līgums saskaņā ar līguma 3.1.punktu ir spēkā līdz 2014.gada 
1.maijam. Līdz ar to uz 2014.gada 1.maijam X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgajam 
X.X. (vārds, uzvārds) ir beigušās dzīvojamo telpu lietošanas tiesības.   

4) X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumā norāda, ka X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, 

uzvārds) īpašumā XX (adrese) nedzīvo no 2013.gada decembra. Nav noslēgta nekāda 
cita vienošanās par dzīvošanu īpašumā. 

5) 2015.gada 11.martā X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts 
uzaicinājums Nr.8.10/0320150294/IZ335 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņas 
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 18.martam deklarēt 
savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. X.X. (vārds, uzvārds) līdz lēmuma 
pieņemšanai Domē nav ieradusies, kā arī nav deklarējusi dzīvesvietu faktiskajā 
dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgā X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarēto dzīvesvietu adresē XX (adrese) Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu. 



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. 

 
 
 

§3 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
  

Saulkrastu novada domē 2015.gada 24.februārī saņemts SIA “Radikāls trests”, 
reģistrācijas nr.40103281088, juridiskā adrese Smilšu iela 8-5, Rīga pilnvarotās personas 
(X.X. (vārds, uzvārds) turpmāk-iesniedzēja) 2015.gada 24.februāra iesniegums (Saulkrastu 
novada domes reģistrācijas Nr.8.10/0220150504/IN616) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgajam X.X. (vārds, uzvārds) adresē XX 
(adrese) Saulkrastu novads, kā iemeslu minot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) X.X. (vārds, uzvārds) 2012.gada 31.maijā deklarēja savu un nepilngadīgā X.X. (vārds, 

uzvārds) dzīvesvietu XX (adrese) Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas 
tiesiskais pamats – īpašuma tiesības. 

2) 2006.gada 19.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu novadā LV-2160, kadastra 
Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.2361, uz X.X. (vārds, 

uzvārds) vārda. Pamats: 2006.gada 16.jūnija Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
spriedums lietā PAC-0308. 

3) 2013.gada 5.septembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu novadā LV-2160, kadastra 
Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.2361, uz v X.X. (vārds, 

uzvārds) ārda. Pamats: 2012.gada 30.novembra Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu 
kolēģijas lēmums lietā Nr.C04417412, C-4174-12/16. 

4) 2013.gada 5.septembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu novadā LV-2160, kadastra 
Nr.xxxxx, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.2361, uz SIA “Radikāls 
trests”, reģistrācijas nr.40103281088, juridiskā adrese Smilšu iela 8-5, Rīga vārda. 
Pamats: 2013.gada 23.jūlija pirkuma līgums Nr.1-5/136. 

5) Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgais X.X. 
(vārds, uzvārds) īpašumā XX (adrese) Saulkrastos nedzīvo, kā arī nav noslēgta nekāda 
vienošanās par dzīvošanu īpašumā. 

6) 2015.gada 11.martā X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts 
uzaicinājums Nr.8.10/0320150295/IZ336 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa un 
nepilngadīgā X.X. (vārds, uzvārds) tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai 
līdz 2015.gada 18.martam deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 
X.X. (vārds, uzvārds) līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradusies, kā arī nav 
deklarējusi savu un nepilngadīgā X.X. (vārds, uzvārds) dzīvesvietu faktiskajā 
dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgā X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarēto dzīvesvietu adresē XX (adrese) Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt X.X. (vārds, uzvārds) uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA 
“Radikāls trests”, reģistrācijas nr.40103281088 uz juridisko adresi. 

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. 
 

 
§4 

Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 
 

Ar 2015.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, turpmāk – likums, kuri nosaka, ka vēlētājiem par 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu 
jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietā, 
bāriņtiesā un pie pašvaldību pārvalžu vadītājiem. 

Likuma 22.panta trešajā daļā noteikts, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar 
parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai 
pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās 
izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma 
apliecināšanai bāriņtiesā. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu, valsts nodeva par 
paraksta apliecināšanu ir 2,85 euro un tā ir ieskaitāma pašvaldības budžetā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu,   

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt maksu 1,42 euro (viens euro, 42 centi) apmērā un papildus pievienotās 
vērtības nodokli 0,30 euro (nulle euro, 30 centi) par paraksta apliecinājumu, saistībā ar 
parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgā iestāde – Saulkrastu novada bāriņtiesa. 
 

§5 
Par pašvaldības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

 
Izskatot Nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga 02.03.2015. iesniegumu un 

ievērojot Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu” (lēmums Nr.1§31), par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederoša dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, atsavināšanu, 



nekustamā īpašuma vērtētāja A.Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 27.02.2015. noteikto 
dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, tirgus vērtību un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta 2. punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.03.2015. sēdes, protokols Nr.3, atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Organizēt Saulkrastu novada dzīvokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80139000645, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 42,7 
m2 un 4270/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80139000645, nosacīto cenu, kas vienāda 
ar tirgus vērtību 6 300,00 euro (seši tūkstoši trīs simti euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, izsolei  4  locekļu 
sastāvā : 

   3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas   nekustamā  
īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
   3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas    
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
   3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           
speciāliste Daina Kučeruka. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - dzīvokļa Alfrēda 
Kalniņa iela 26 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900 
0645, izsoles noteikumus (pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 22.05.2015. plkst. 10.00 rīkot dzīvokļa 
īpašuma izsoli. 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Saulkrastu novada domes  
2015.gada 25.marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr.4§5 )  
 

SAULKRASTU  NOVADA PAŠVALDĪBAS  
DZĪVOKĻA  ĪPAŠUMA  ALFRĒDA  KALNIŅA IELĀ 26 -2,  

SAULKRASTOS, SAULKRASTU NOVADĀ 
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar   

Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  

 
I  Vispārīgie noteikumi 

 
1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Alfrēda Kalniņa ielā 26 – 2, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80139000645, un sastāv no dzīvokļa ar 



platību 42,7 m2 un 4270/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes (turpmāk – nekustamais īpašums). 
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  jeb izsoles sākumcena 6 300 euro (seši tūkstoši trīs 
simti euro). 
3. Izsoles mērķis  -  pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 
4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, 
bankas kontā: AS "Meridian Trade Bank" konta Nr. LV31MULT1010514870010, kas atvērts 
AS "Meridian Trade Bank". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 
summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 
5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 
6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā, iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 22008416. 
7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes 
ziņas” publicēto informāciju. 
 

II  Informācijas publicēšanas kārtība 
 

8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada 
pašvaldības mājaslapā internet www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas. 
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā 
Saulkrastu novada domes ēkā. 
 

III  Izsoles dalībnieki 
 

9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 
10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam 
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 
(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma 
iegādi. 
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas 630,00 euro (seši simti trīsdesmit euro)  apmērā. 
12.  Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu. 
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai 
iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas 
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas pamatojošus 
dokumentus. 
 

IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 
 

15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 22.maija  plkst. 9.00 . 
16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 



dokumentus: 
    16.1. fiziska persona: 
           16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
           16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
     16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
           16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
           16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
           16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
           16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 
 
 

 V  Izsoles norise 
 

17. Izsole notiks 2015. gada 22.maijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē  
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 
apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2.pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā sākotnējo 
cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. par 100,00 euro 
(viens simts euro).   
20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 
21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  
22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā.  
23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 
24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara piesitienu un paziņo, ka pārsolījumus 
vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  
25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  
26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 
27.  Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsoles 
dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  
29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas 
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles 
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā 
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 
30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  
31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un saņem 



izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  
32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, iemaksājot to 
šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 
ieskaitīta pirkuma summā. 
33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 
zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 
34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  
35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par 
paša nosolīto augstāko cenu. 
36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 
37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 
 

VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 
 

38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei apstiprināšanai. 
39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 32.punktā 
paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina izsoles rezultātus 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos gadījumos. 
 

VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 
 

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 
Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  
41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 
nekustamā īpašuma pircējs. 
42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 
 

VIII    Nenotikusi izsole 
 

43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
43.1. izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                      N.Līcis 



 
 

1.pielikums 
25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26– 2   

izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 

 
    

 
  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       
 
 

 
 



2.pielikums 
25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26– 2   

izsoles noteikumiem  
 
 

Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV - 2160 

 
REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 

 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  630,00 euro (seši simti trīsdesmit euro) un ieguvis tiesības 
piedalīties izsolē, kura notiks 2015.gada 22.maijā plkst. 10.00  Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašums Alfrēda Kalniņa iela 26 – 2, Saulkrasti. 
 
 
 
 
 
APLIECĪBA izdota  2015. gada ________________ 
 
 
 
 
Reģistrators_______________________________         _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
 25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26– 2   

izsoles noteikumiem 

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

  
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
        
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 
 
 
 

 
 



§6 
Par pašvaldības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

 
Izskatot Nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga 02.03.2015. iesniegumu un 

ievērojot Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu” (lēmums Nr.1§31), par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederoša dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, atsavināšanu, 
nekustamā īpašuma vērtētāja A.Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 27.02.2015. noteikto 
dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, tirgus vērtību un pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.03.2015. sēdes, protokols Nr.3, atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Organizēt Saulkrastu novada dzīvokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80139000725, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 20,4 
m2 un 2040/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80139000725, nosacīto cenu, kas vienāda 
ar tirgus vērtību 4 500,00 euro (četri tūkstoši pieci simti euro). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, izsolei  4  locekļu 
sastāvā : 

   3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas   nekustamo  
īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
   3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas    
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
   3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu           
speciāliste Daina Kučeruka. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - dzīvokļa Alfrēda 
Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900 
0725, izsoles noteikumus (pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 22.05.2015. plkst. 11.00 rīkot dzīvokļa 
īpašuma izsoli. 
 



APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes  

2015.gada 25.marta sēdes 
lēmumu (prot. Nr.4§6 )  

 
SAULKRASTU  NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DZĪVOKĻA  ĪPAŠUMA  ALFRĒDA  KALNIŅA IELĀ 26 -3,  
SAULKRASTOS, SAULKRASTU NOVADĀ 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar   
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  

 
I  Vispārīgie noteikumi 

 
1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Alfrēda Kalniņa ielā 26 – 3, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80139000725, un sastāv no dzīvokļa ar 
platību 20,4 m2 un 2040/11730 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes (turpmāk – nekustamais īpašums). 
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  jeb izsoles sākumcena 4 500 euro (četri tūkstoši pieci 
simti euro). 
3. Izsoles mērķis  -  pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 
4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, 
bankas kontā: AS "Meridian Trade Bank" konta Nr. LV31MULT1010514870010, kas atvērts 
AS "Meridian Trade Bank". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 
summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 
5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 
6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā, iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 22008416. 
7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes 
ziņas” publicēto informāciju. 
 

II  Informācijas publicēšanas kārtība 
 

8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada 
pašvaldības mājaslapā internet www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas. 
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā 
Saulkrastu novada domes ēkā. 
 

III  Izsoles dalībnieki 
 

9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 
10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam 
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 



(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma 
iegādi. 
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas 450,00 euro (četri simti piecdesmit euro)  apmērā. 
12.  Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu. 
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai 
iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas 
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas pamatojošus 
dokumentus. 
 

IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 
 

15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 22.maija  plkst. 9.00 . 
16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 
dokumentus: 
    16.1. fiziska persona: 
           16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
           16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
     16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
           16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
           16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
           16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
           16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 
 
 

 V  Izsoles norise 
 

17. Izsole notiks 2015. gada 22.maijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē  
Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 11.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 
apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2.pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā sākotnējo 
cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. par 100,00 euro 
(viens simts euro).   
20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 
21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  
22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā.  
23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 
24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara piesitienu un paziņo, ka pārsolījumus 



vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  
25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  
26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 
27.  Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsoles 
dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  
29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas 
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles 
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā 
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 
30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  
31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un saņem 
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  
32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, iemaksājot to 
šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 
ieskaitīta pirkuma summā. 
33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 
zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 
34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  
35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par 
paša nosolīto augstāko cenu. 
36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 
37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 
 

VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 
 

38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei apstiprināšanai. 
39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 32.punktā 
paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina izsoles rezultātus 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos gadījumos. 
 

VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 
 

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 
Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  



41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 
nekustamā īpašuma pircējs. 
42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 
 

VIII    Nenotikusi izsole 
 

43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
43.1. izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                      N.Līcis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.pielikums 
25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26– 3   

izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 

 
    

 
  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       
 
 

 
 



2.pielikums 
25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26– 3   

izsoles noteikumiem  
 
 

Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV - 2160 

 
REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 

 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  450,00 euro (četri simti piecdesmit euro) un ieguvis tiesības 
piedalīties izsolē, kura notiks 2015.gada 22.maijā plkst. 11.00  Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašums Alfrēda Kalniņa iela 26 – 3, Saulkrasti. 
 
 
 
 
 
APLIECĪBA izdota  2015. gada ________________ 
 
 
 
 
Reģistrators_______________________________         _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
 25.03.2015. 

                              dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26–3   

izsoles noteikumiem 

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

  
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
        
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 
 
 
 

 
 



§7 
Par zemes reformas pabeigšanu  

Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā 
 

 Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam, zemes reforma 
uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,7., un 8.pantā paredzētie darbi. 
 Zemes reformas izpildes secību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais 
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5.pants, saskaņā ar kuru zemes 
reforma pilsētās veicama trijās kārtās. 
 Zemes reformas pirmajā kārtā pašvaldībai bija jāpieņem zemes pieprasījumi no 
bijušiem zemes īpašniekiem, pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem, 
kā arī jāapkopo iesniegtie zemes pieprasījumi un jāpieņem lēmumi likumā „Par zemes 
komisijām” noteiktajā kārtībā. 
 Zemes reformas otrajā kārtā bija jāizstrādā pilsētas ģenerālplāns un jānodrošina 
nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā 
atzinumi, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī 
jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību izbeigšana. 
 Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām bija jāpieņem lēmumi par 
zemes nodošanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās 
zemes uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija. 
 Saulkrastu pilsētā visi iepriekš minētie likuma „Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi ir izpildīti atbilstoši zemes reformu 
pilsētās reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, līdz ar ko atbilstoši likuma „Par zemes 
reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam, zemes reforma Saulkrastu pilsētā uzskatāma par 
pabeigtu. 
 Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk – Likums) 
nosaka, ka pašvaldībai jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) 
paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu 
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 
 Saulkrastu novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Rīgas reģionālo nodaļu 
atbilstoši likumam ir sagatavojusi Pārskatu. 
 Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 
tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras 
noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku 
un zemes banka”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, rezerves zemes fondā ieskaitītās 
zemes vienības, kā arī informācija par publiskajiem ūdeņiem. Ņemot vērā zemes vienības 
piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta astoņās daļās: 

1) zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu” – sadaļā iekļautas 2 zemes vienības ar šādu statusu; 
2) zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” – sadaļā iekļautas 

26 zemes vienības, kurām tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska persona; 
3) zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīga zeme”- sadaļā iekļautas 18 zemes 

vienības, kurām tiesiskais valdītājs reģistrēta Saulkrastu novada pašvaldība; 
4) zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīga zeme”- sadaļā iekļautas 3 zemes vienības, 

kurām kā tiesiskais valdītājs reģistrēta Satiksmes ministrija; 
5) zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”- sadaļā iekļautas 3 zemes vienības (jūras 

piekrastes josla); 
6) zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”- sadaļā nav ierakstu, jo 

Saulkrastu pilsētā nav zemes vienību ar šādu statusu; 



7) zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” -  sadaļā iekļautas 18 zemes 
vienības ar šādu statusu; 

8) zemes vienības ar statusu „Zeme ir Zemesgrāmatā, īpašnieku domājamā daļa neveido 

vienu veselu”- sadaļā iekļautas 4 zemes vienības. 
 

Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju, Saulkrastu pilsētas teritorijā visām 
zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss 
un tas atbilst Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošiem dokumentiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apliecināt, ka Saulkrastu pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un 
pabeigts zemes reformas process. 

2. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto 
darbu izpildi Saulkrastu pilsētā. 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma 
projektu par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā. 

 
 



§8 
Par cenrāža „Telpu nomas maksas cenrādis  

Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 21.01.2015. iesniegumu 
Nr.1-21.1/010 „Par individuālo pedagogu darbu izglītības iestādē”, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.02.2015. sēdē (protokols 
Nr.2), Finanšu komitejas 11.03.2015. sēdē (protokols Nr.3), un ievērojot Ministru kabineta 
08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 
4.2. punktus, un Finanšu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu, protokols Nr.3, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes cenrādi „Telpu nomas maksas cenrādis 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” (pielikumā). 

 
 
 
 
 



APSTIPRINĀTS 
ar Saulkrastu novada domes  

2015.gada 25.marta sēdes 
lēmumu Nr.4§8 

 
 

TELPU NOMAS MAKSAS CENRĀDIS  
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

 
 
Maksa par telpu nomu, ja telpas tiek izmantotas sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, 
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 
 

1. Saulkrastu vidusskolā: 
1.1. klases telpas – 0,10 euro par 1m2 mēnesī un PVN; 
1.2. virtuve - 0,10 euro par 1m2 mēnesī un PVN, kā arī papildus maksa par 

izlietoto elektroenerģiju, ūdeni, siltumu, atkritumu izvešanu; 
1.3. telpa līdz 50 m2 platībā pieaugušo apmācībai – 60,00 euro mēnesī un PVN. 

 
2. Zvejniekciema vidusskolā: 

2.1. klases telpas – 0,10 euro par 1m2 mēnesī un PVN; 
2.2. virtuve - 0,10 euro par 1m2 mēnesī un PVN, kā arī papildus maksa par 

izlietoto elektroenerģiju, ūdeni, siltumu, atkritumu izvešanu; 
2.3. sporta zāle – 10,00 euro stundā un PVN; 
2.4. telpa līdz 50 m2 platībā pieaugušo apmācībai – 60,00 euro mēnesī un PVN. 

 
 

3. Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis”: 
3.1. lielā zāle – 6,00 euro mēnesī un PVN; 
3.2. mazā zāle – 3,00 euro mēnesī un PVN. 

 
 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                              Normunds Līcis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



§9 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA „DDEntertainment” 
 
 Izskatot SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, adrese Andrejostas iela 1A – 
9, Rīga, valdes priekšsēdētājas Jolantas Jēkabsones 06.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. sēdē 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, 
I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 2 (S.Osīte, J.Grabčiks),  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „DDEntertainment”, reģ. Nr. 40103823723, zemes nomas līgumu uz 
laika periodu no 2015.gada 15.maija līdz 2015.gada 15.septembrim par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020246, 
daļas 100 m2 platībā „Jūras parkā”, pludmales sauļošanas krēslu iznomāšanai un 
pludmales kino vakaru organizēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 50,00 euro (piecdesmit euro) un  10,50 euro (desmit euro un 50 
centi) 21% PVN, kopā mēnesī 60,50 euro (sešdesmit  euro un 50 centi). 

3. Pirms zemes nomas līguma noslēgšanas, nomniekam ar iznomātāju saskaņot 
vizualizāciju un novietni. 

 
 

 
 



§10 
Par papildinājumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā 

ar SIA „Bemberi maiznīca” 
 

 Izskatot SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr. 40103124309, adrese Vidrižu iela 21 – 1, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., izpilddirektora Mārtiņa Kišuro 06.03.2015. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. 
sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz 2010.gada 14.janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu 
nomas līguma 7.4. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās M.Kišuro, 
 
NOLEMJ: 

1. Papildus iznomāt SIA „Bemberi maiznīca”, reģ. Nr. 401031204309, Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 80135020402,  neapdzīvojamo telpu 8 m2 platībā, laika periodā no 
2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim.  

2. Noteikt nomas maksu par papildus iznomāto platību 1,50 euro par 1m2, kopā 12,00 
euro (divpadsmit euro) un 2,52 euro (divi euro 52 centi) 21% PVN, kopā mēnesī 
14,52 euro (četrpadsmit  euro 52 centi). 

3. Līdz 2015.gada 30.aprīlim SIA „Bemberi maiznīca” iesniegt Saulkrastu būvvaldē 
apstiprināšanai apliecinājuma karti. Telpu pārbūvi atļaut uzsākt pēc apliecinājuma 
kartes iesniegšanas Saulkrastu novada domē. 

4. Par izdarītajiem papildinājumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 

 
 
 



   

  

§11 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 24.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. sēdē, protokols Nr. 
3, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo 
noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra 
noteikšanu” 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums xxxxxx, daļas 280 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai. 

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

§12 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 19.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 11.03.2015. sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus 
iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes XX (adrese) Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums xxxxx, daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

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

 
§13 

Par grozījumiem sociālā dzīvokļa īres līgumā 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
17.03.2015. iesniegumu par papildinājumiem 2015.gada 30.janvārī noslēgtajā sociālā 
dzīvokļa Leona Paegles iela 2 – 5, Saulkrastos, īres līgumā, precizējot Līguma 2.2. un 2.3. 
punktus, pamatojoties uz 2015.gada 15.janvārī noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma 5.3. 
punktu ,  



   

  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Grozīt 2015.gada 30.janvārī noslēgtā sociālā dzīvokļa Leona Paegles iela 2 – 5 īres 
līguma 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. punktus, izsakot tos šādā redakcijā: 

 „2.2. Līguma 2.1. punktā noteikto Īres maksu un maksu par dzīvoklī patērēto 
elektroenerģiju, elektroenerģiju koplietošanas telpās, atkritumu izvešanu, ūdeni un 
kanalizāciju Īrnieks maksā saskaņā ar Izīrētāja izsniegto rēķinu, veicot pārskaitījumu uz 
Izīrētāja norēķinu kontu kredītiestādē – AS SEB banka, konta Nr.LV78UNLA 0050 0085 
2894 8, kods UNLALV2X, norādot maksājuma mērķi. 
 2.3. Īres maksu un maksu par dzīvoklī patērēto elektroenerģiju, elektroenerģiju 
koplietošanas telpās, atkritumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju Īrnieks maksā par iepriekšējo 
mēnesi līdz kārtējā mēneša 20.datumam. Par samaksas datumu uzskatāms datums, kad 
maksājums tiek ieskaitīts Izīrētāja norēķina kontā. 
 2.4. Īres maksas un maksas par dzīvoklī patērēto elektroenerģiju, elektroenerģiju 
koplietošanas telpās, atkritumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju kavējuma gadījumā Īrnieks 
maksā līgumsodu 0,01% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu. 
2.5. Par pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību ir atbildīgs dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājs.” 

2. Par izdarītajiem grozījumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 

 
§14 

Par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 21.02.2015. iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres 
līgumu par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa XX (adrese) īri, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. sēdē (protokols 
Nr.3), izvērtējot, ka:  

1) 1997.gadā uz nenoteiktu laiku noslēgts dzīvokļa īres līgums ar X.X. (vārds, uzvārds), 
par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa XX (adrese) Saulkrasti, īri; 

2) saskaņā ar dzīvokļa īres līguma 3.3. punktu, Īrniekam ir tiesības jebkurā laikā lauzt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, brīdinot par to izīrētāju 2 (divus) mēnešus iepriekš. 

Ievērojot iepriekš minēto un  pamatojoties uz 1997.gadā noslēgtā dzīvokļa īres līguma 3.3. 
punktu un Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
11.03.2015. atzinumu, protokols Nr.3, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2015.gada 23.aprīli izbeigt 1997.gadā noslēgto dzīvokļa īres līgumu ar X.X. 
(vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., īri. 

2. Uzaicināt dzīvoklī deklarētās personas divu nedēļu laikā ierasties noslēgt dzīvokļa īres 
līgumu. 
 
 



   

  

§15 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 06.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts 11.03.2015. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Zemes gabals Nr.254F’’ (kadastra apzīmējums 
80130020218), Saulkrasti, Saulkrastu novads,  zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
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. 
 
 

§16 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamā īpašuma speciālista A.Blankenberga, 
12.02.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 11.03.2015. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Zvejnieku iela (kadastra apzīmējums 
80130010165), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu; 

2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Zvejnieku 
iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0.426 ha;  

3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Mazā 
Zvejnieku iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0.1015 ha;  

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

 
 



   

  

§17 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot Ievas Zelgalves, deklarētā dzīvesvieta ,,Kalni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu 
nov., 06.03.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 
11.03.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 
03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. 
punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Kalntimmāji’’ (kadastra apzīmējums 
80330010757), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu; 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,1’’ – ,,Ievkalni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi  –  ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods 0601” – platība 0,18 ha, ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101” – platība 0,1168 ha; 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Kalntimmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods 0601” – platība 0,18 ha, ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101” – platība 0,1169 ha; 

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

 
 

§18 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Ķīšupe-2”, reģ. Nr. 40103076155, 
adrese ,,Ķīšupe divi 95A’’, Ķīšupe 2, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, valdes 
priekšsēdētāja M.Rempes un valdes locekles F.Bērziņas 06.03.15. iesniegumu Nr.2, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
11.03.2015. sēdē, protokols Nr. 3 pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 8.punktu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  



   

  

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „d/s Ķīšupe-2”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330021689, ar kopējo platību 0,4548 ha, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80330021689, platība 0,0683 ha, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu. 

2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330021689, platība 0.0683 
ha, un ar to funkcionāli saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 80330021689 001 adresi:  
,,Ķīšupe divi 95A’’, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330021689, platība 0.0683 
ha, lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601 

 
 

§19 
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 11.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 
23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
 NOLEMJ:  

1. No nekustamā īpašuma „Ilzes”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 
004 0063, atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040678, platība 0,38 
ha, piešķirt adresi: 
„Svilpji”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040678, platība 0,38 
ha, lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas, kods - 0503. 

 
 

§20 
Par adrešu likvidēšanu un maiņu 

 
 Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 05.02.2015. iesniegumu Nr.2-
04.1-R/44 „Par adrešu datu kārtošanu”, kurā norādīts par Valsts adrešu reģistrā reģistrētām 
adresēm Saulkrastu novadā, kuras nav piesaistītas nevienam objektam Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā un kuras nav iespējams attēlot Valsts adrešu reģistra 
kartē, un pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
 NOLEMJ:  

1. Likvidēt šādas Valsts adrešu reģistrā reģistrētas adreses, kuras nav piesaistītas 
nevienam objektam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā: 



   

  

1.1.„Aģes 7”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV – 2161; 
1.2.„Putnukalns”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2161; 
1.3.„Tītarkalns”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2161; 
1.4.„Sīļukalns”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2161; 
1.5.„Irbītes”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2161; 
1.6.Astotā iela 21A, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV – 2160; 
1.7.„Ķīšupe divi 209A”, Ķīšupe 2, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2161. 
2. Mainīt šādas Valsts adrešu reģistrā reģistrētas adreses: 
2.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1770 – no „Āres 135”, Āres, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV – 2160, uz „Ķīšupe divi 230”, Ķīšupe 2, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV  - 2160; 

2.2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0390 un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80330010390007, 80330010390008 un 
80330010390009, – no „Grēves”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
LV – 2161, uz Senču iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV 
– 2161. 

 
§21 

Par adreses piešķiršanu 
 

 Izskatot Jāņa Kraukļa, dzīv. Saulkrasti 10, Īves pag., Talsu nov., 17.03.2015. 
iesniegumu un pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
 NOLEMJ:  

1. No nekustamā īpašuma Ostas iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 8033 501 0017, atdalāmai ēkai – kafejnīcai ar kadastra apzīmējumu 
80330010168 042, piešķirt adresi: 

 Ostas iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
 

 
§22 

 Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 11.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015. sēdē, protokols 
Nr.3,  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. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vidus iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0586, platība 2125 kv.m, lietošanas mērķi  



   

  

no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,   
uz dalīto lietošanas mērķi, nosakot 

 1200 kv.m platībai - “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
 925 kv.m platībai -„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201”, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.   
2. Mainīt nekustamā īpašuma Vidus iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 8013 003 0587, platība 1580 kv.m, lietošanas mērķi  
no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,   
uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, atbilstoši 
īpašuma pašreizējai izmantošanai.   

 
 

§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti  
Saulkrastu nov., Valdes locekles Judītes Rozentāles 25.02.2015. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 11.03.2015. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.3, pamatojoties 
uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 15.12.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
11200,16 euro (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro un 16 centi) apmērā, ko sastāda 
pamatparāds 9521,95 euro (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 95 centi) 
un nokavējuma nauda 1678,21 euro (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro 

un 21 cents), par nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 8013 002 0244, SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 
20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV – 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

Datums Pamatparāds 
(euro) 

Nokavējuma 
nauda (euro) 

Kopā 
 (euro) 

15.07.2015. 1586,99 279,70 1866,69 
17.08.2015. 1586,99 279,70 1866,69 
17.09.2015. 1586,99 279,70 1866,69 
15.10.2015. 1586,99 279,70 1866,69 
16.11.2015. 1586,99 279,70 1866,69 
15.12.2015. 1587,00 279,71 1866,71 

Kopā  9 521,95 1 678,21 11 200,16 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka 
SIA „RERICA” veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus: 
2.1.līdz 2015.gada 31.martam – 1466,83 euro; 
2.2.līdz 2015.gada 15.maijam – 1466,82 euro. 

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

 
 



   

  

 
§24 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 18.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
 

§25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 19.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
 

§26 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 19.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 



   

  

NOLEMJ: 
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

§27 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 24.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§28 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 24.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§29 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 27.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.3. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  



   

  

 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§30 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 25.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§31 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds)  23.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

§32 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 27.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 23.02.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§33 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 23.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§34 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 23.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§35 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 27.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 



   

  

2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
01.10.2015.  

§36 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 02.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§37 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 16.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
 

§38 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 09.02.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu 



   

  

novada domes 31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.3. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§39 

Par grozījumiem 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14  
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu 
Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” grozījuma projektu, 
kas skatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.03.2015 sēdē (prot. Nr.3§3), un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 
28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā””; 

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

3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas“; 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

 
 

§40 
Par grozījumu 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr. 21 

 „Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu”  
 
 Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 9.martā saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums ar lūgumu 
paaugstināt Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvārī piešķirto pašvaldības 
kompensāciju, jo ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni.  

No Iedzīvotāju reģistra informācijas redzams, ka iesniedzējas ģimenē ir trīs 
nepilngadīgi bērni: X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds). 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu 



   

  

Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 3¹. punktu, kas nosaka, ka, ja ģimenē ir 3 (trīs) 
un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene), pašvaldības kompensācijas apmērs ir 171 
euro mēnesī par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam, un saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 
11.marta atzinumu par paaugstinātas kompensācijas piešķiršanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2015.gada 1.janvāri piešķirt X.X. (vārds, uzvārds) paaugstinātu pašvaldības 
kompensāciju 171 euro (viens simts septiņdesmit viens euro) mēnesī par to, ka viņas 
dēls X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806.  

2. Veikt grozījumu Saulkrastu novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumā Nr.21 „Par 
pašvaldības kompensācijas piešķiršanu” un aizstāt lēmuma 1.punktā ciparus un vārdus 
„106,72 (viens simts seši euro un 72 centi)” ar cipariem un vārdiem „171 euro (viens 
simts septiņdesmit viens euro)”. 

3. Noslēgt vienošanos ar X.X. (vārds, uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
palielināšanu. 

4. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai informēt Izglītības 
ministrijas Izglītības kvalitātes valsts centru par pašvaldības kompensācijas summas 
palielināšanu X.X. (vārds, uzvārds). 

 
§41 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 24.februārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
(turpmāk – iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastos, LV-2160, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam 
X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese) Saulkrastos, LV-2160, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 11.marta atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  



   

  

1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.martu aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds) 107,00 euro (viens simts septiņi euro) mēnesī par to, ka viņas dēls 
X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību. 

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

 
§42 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 24.februārī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
(turpmāk – iesniedzējs), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastos, LV-2160, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam 
X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese) Saulkrastos, LV-2160, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 11.marta atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2015.gada 1.martu aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds), 107,00 euro (viens simts septiņi euro) mēnesī par to, ka viņa dēls 
X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību. 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds) norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, 
lēmums zaudē spēku. 

 
§43 

Par finansējuma piešķiršanu  
projekta “Lai dzīvo bērni” realizēšanai  

 
 Izskatot “Ziņas TV” producentes Helēnas Antras Grīnbergas 09.03.2015. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
11.03.2015. sēdē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 
27.punktu, 



   

  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 
(Struktūrvienība 0115) budžetā 200,00 euro apmērā, lai atbalstītu bērnu drošības 
projektu “Lai dzīvo bērni!”. 

2. Noslēgt līgumu ar SIA “Ziņas TV” (reģistrācijas numurs LV50103665341) par 
piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

3. Piešķirto līdzekļu pārskaitījumu veikt pēc 2.punktā minētā līguma noslēgšanas.  
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot šī lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja SIA “Ziņas TV” viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā 
stāšanās nenoslēdz līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
§44 

Par finansējuma piešķiršanu dramaturga 
Daiņa Grīnvalda 65.gadskārtas atceres pasākumam 

 
Izskatot Latvijas Rakstnieku savienības reklāmas konsultantes I.Jaunzemes 2015.gada 

9.marta iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 11.03.2015. sēdē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējā ekonomiskās darbības 
(Struktūrvienība 0115) budžetā 300,00 euro apmērā, lai atbalstītu dramaturga Daiņa 
Grīnvalda 65 gadu piemiņas pasākumu (monogrāfijas satura sagatavošanu par Daini 
Grīnvaldu). 

2. Noslēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Rakstnieku savienība” (reģistrācijas numurs 
40008003096) par piešķirtā finansējuma izlietojumu, nodrošinot monogrāfijas 
eksemplāru nodošanu Saulkrastu novada bibliotēkām un skolām. 

3. Piešķirto līdzekļu pārskaitījumu veikt pēc 2.punktā minētā līguma noslēgšanas.  
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
šī lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība” viena mēneša laikā pēc 
lēmuma spēkā stāšanās nenoslēdz līgumu, lēmums zaudē spēku. 
 

§45 
Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam 

kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” 
izdošanu 



   

  

 
  Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas 
iesniegto Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti 
valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt 
valdes locekļus” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izdot iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes 
locekļus”. 

2. Noteikumi stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā. 
 

§46 
Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 

iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”  

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” grozījumu projektu, kas izskatīts 2015.gada 11.marta 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3§6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus” grozījumus. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 01.februārī. 
 

 
§47 

Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu novada domes  
2014.gada 26.februāra iekšējos noteikumos  

„Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra iekšējo noteikumu 
„Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums” grozījumu projektu, kas izskatīts 
2015.gada 11.marta Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3§7), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra iekšējo noteikumu „Saulkrastu 
novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums” grozījumus. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 01.martā. 
 

 
§48 

Par reorganizāciju 
 

Saulkrastu novada domē ir saņemts pašvaldības izpilddirektora A.Arņa 2015.gada 
10.marta iesniegums par iestādes “Saulkrastu novada dome” iekšējo reorganizāciju,  
apvienojot Nekustamo īpašumu nodaļas un Labiekārtošanas nodaļas un izveidojot 
struktūrvienību “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa” un Finanšu un 
grāmatvedības nodaļā izveidojot Finanšu daļu. Iesniegums izskatīts un atbalstīts Finanšu 
komitejas 2015.gada 11.marta sēdē. 

Lai nodrošinātu efektīvu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu pārraudzību un 
lietderīgu iestādes “Saulkrastu novada dome” administratīvo resursu izmantošanu, kā arī lai 
veiktu finanšu kontroli par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un pašvaldības budžeta 
izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 2015.gada 
11.marta sēdes atzinumu  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apvienot Nekustamo īpašumu nodaļu un Labiekārtošanas nodaļu, izveidojot 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu.  

2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai noteikt šādu struktūru: 
2.1. Nodaļas vadītājs- pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskos un nekustamā 

īpašuma jautājumos; 
2.2. Īpašumu apsaimniekošanas daļa  

2.2.1. daļas vadītājs- nekustamā īpašuma speciālists; 
2.2.2. nekustamā īpašuma speciālists;  
2.2.3. referents. 

2.3. Labiekārtošanas daļa  
2.3.1. daļas vadītājs- labiekārtošanas speciālists; 
2.3.2. ainavu arhitekts; 
2.3.3. strādnieks (2 amata vienības); 
2.3.4. kapsētas pārzinis; 
2.3.5. kapsētas pārziņa palīgs; 
2.3.6. kapu strādnieks. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļā izveidot Finanšu daļu ar šādu struktūru: 
3.1. daļas vadītājs- finansists; 
3.2. nekustamā īpašuma nodokļu inspektors; 
3.3. finanšu speciālists. 



   

  

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Arnim nodrošināt Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nolikuma un Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma 
izstrādi un iesniegt tos izskatīšanai Finanšu komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdē.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors A.Arnis. 
 

§49 
Par Saulkrastu novada domes izveidoto  
komisiju locekļu atlīdzības noteikšanu 

 
Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas, personāla speciālistes S.Saksones 

2015.gada 9.marta iesniegumu par atlīdzības noteikšanu Saulkrastu novada domes izveidoto 
komisiju locekļiem, Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome) konstatē: 

1) Domes 2015.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Administratīvās komisijas, Iepirkumu 
komisijas un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas (visas kopā turpmāk- Komisijas) 
locekļu atlīdzībai; 

2) Komisijās ir ievēlētas personas, kuras Domē nav nodarbinātas pastāvīgi, gan arī Domē 
pastāvīgi nodarbinātas personas; 

3) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta  
63 daļa noteic, ka pašvaldības institūcijā pastāvīgi nenodarbināta amatpersona 
(darbinieks) var tiks iecelta, ievēlēta vai apstiprināta amatā (komisijās) konkrētu 
pienākumu pildīšanai un par šo pienākumu pildīšanu nestājas darba tiesiskajās 
attiecībās, var noteikt mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam un šādas 
mēnešalgas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas 
noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 0,5; 

4) iepriekš minētā likuma pants noteic, ka pašvaldības institūcijā pastāvīgi nodarbināta 
amatpersona (darbinieks), ja likums tai atļauj amatu savienošanu un ja savienojamā 
amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata pienākumos, var tiks iecelta, ievēlēta 
vai apstiprināta amatā (komisijās) kā privātpersona un saņemt abas mēnešalgas, 
ievērojot likumā noteikto mēnešalgas apmēru (mēnešalgas apmērs mēnesī nedrīkst 
pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot 
koeficientu 0,5), neievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 63 daļu, Saulkrastu 
novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”, Komisiju plānoto sēžu grafiku 
2015.gadam un Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt Komisiju locekļiem šādu atlīdzību 2015.gadā: 
2.1. Bērnu tiesību aizsardzības komisijai 

2.1.1. Komisijas priekšsēdētājam 25 euro par darbu vienā sēdē; 
2.1.2. Komisijas locekļiem 15 euro par darbu vienā sēdē; 

2.2. Iepirkumu komisijas locekļiem: 
2.2.1. Komisijas priekšsēdētājam- 25 euro par darbu vienā sēdē; 
2.2.2. Komisijas locekļiem- 15 euro par darbu vienā sēdē. 

2.3.Administratīvās komisijas locekļiem: 



   

  

2.3.1. Komisijas priekšsēdētājam-358 euro mēnesī; 
2.3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniekam-sekretāram- 100 euro mēnesī; 
2.3.3. Komisijas loceklim, kurš ievada datus Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

Sodu reģistrā- 25 euro par darbu vienā sēdē; 
2.3.4. Komisijas locekļiem- 15 euro par darbu vienā sēdē.  

3. Domes priekšsēdētājam noslēgt vienošanos ar Komisiju locekļiem par komisijas locekļu 
pienākumu pildīšanu un atlīdzību par darbu komisijas sēdēs un darbu ārpus sēdēm. 

4. Lēmums ir spēkā no 2015.gada 1.marta. 
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

5.1. 26.11.2014. domes lēmuma “Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2012.gada 
28.marta Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā izdošanu un Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas locekļu atalgojumu noteikšanu” 4.punkts; 

5.2. 27.03.2013. domes lēmums “Par Administratīvās komisijas locekļu atalgojumu 
2013.gadā”. 

6. Juridiskajai nodaļai izstrādāt grozījumus 25.09.2013. Iepirkumu komisijas nolikuma 
20.punktā. 
 

§50 
Par ledus rievošanas tāmes apstiprināšanu 

  
Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” 03.03.2015. iesniegumu par tāmes 

apstiprināšanu „Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā”, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 05.03.2015. Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas sēdē 
(protokols Nr.3), un 11.03.2015. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto tāmi par slīdamības 
samazināšanu, izveidojot rievas apledojumā, ar izcenojumu - 13,21 euro bez PVN par  
1 km gājienu, atbilstošo pievienotajai tāmei. 

 
 

§51 
Par papildus finansējumu sociālo aprūpes pakalpojumu iegādei 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 18.02.2015. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.03.2015. sēdē, protokols Nr.3, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 083) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. EKK 7212 (Transferi citām pašvaldībām) par 6 000,00 euro; 



   

  

1.1.2. EKK 6419 (Pirktie pakalpojumi) par 1 200,00 euro; 
1.1.3. EKK 2800 (Skolēnu transporta pakalpojumi) par 3 000,00 euro;  
1.1.4. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība  un citi maksājumi 

iedzīvotājiem) par 1670,00 euro. 
1.2. palielināt Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 083) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.2.1. EKK 6410 (Pašvaldības pirktie pakalpojumi ( samarieši)) par 

11870,00 euro, lai varētu nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu 
iegādi Saulkrastu novada iedzīvotājiem. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§52 
Par papildus finansējumu brīvdabas izrādei “Skroderdienas Silmačos” 

 
 Izskatot Latvijas Kultūras attīstības biedrības valdes locekļa N.Volmāra 05.03.2015. 
iesniegumu un Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktores J.Krūmiņas 17.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.03.2015. sēdē, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā “Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”” (Struktūrvienība 14) budžetā 1000,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 7230 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm), lai 
atmaksātu brīvdabas izrādi “Skroderdienas Silmačos” izrādīšanu Saulkrastu estrādē 
pirms Līgo svētkiem. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 
 

§53 
Par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu  

ievēlētās bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces prombūtnes laikā 
 

Izskatot bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Melderes 09.02.2015. iesniegumu par 
Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu uz ievēlētās bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieces Ritas Brīvkalnes prombūtnes laiku, kas izskatīts Finanšu komitejas 
2015.gada 11.marta sēdē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
26.punktu, „Bāriņtiesu likuma” 9.panta pirmo daļu un 10.pantu un saskaņā ar Finanšu 
komitejas 2015.gada 11.marta atzinumu,  
 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, balsošanā nepiedalās A.Dulpiņš,  
 
NOLEMJ:  

1. Ievēlēt Kristianu Kišuro par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci uz 
Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Ritas Brīvkalnes prombūtnes 
laiku ar 2015.gada 1.aprīli. 

2. Lēmums ir spēkā no 2015.gada 1.aprīļa līdz Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieces Ritas Brīvkalnes prombūtnes laika beigām. 

 
§54 

Par izmaiņām Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja darba laika organizācijā 

 
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 2015.gada 5.marta 

iesniegumu par darbu projektā un Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas, personāla 
speciālistes S.Saksones 2015.gada 11.marta iesniegumu par izmaiņām V.Klibiķa darba laika 
organizācijā, Saulkrastu novada dome (turpmāk- Dome) konstatē: 

1) Saulkrastu novada dome 2014.gada 18.decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā” (turpmāk- Projekts) īstenošanu. Projekta ilgums- līdz 2018.gada 
31.maijam; 

2) darbam projektā nozīmēts Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Vilnis 
Klibiķis; 

3) V.Klibiķis normālā nedēļas darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā) ir nodarbināts 
Saulkrastu novada domē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amatā; 

4) Projektā plānotā slodze ir ~20 stundas nedēļā (~80 stundas mēnesī); 
5) Sadarbības līguma noteikumi paredz, ka Projekta vadītāja atlīdzība pamatdarbā 

nedrīkst būtiski atšķirties no Projektā paredzētās atlīdzības; 
6) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

(turpmāk- Likums) 3.panta piektās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības institūcija 
no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās 
dalībvalsts institūcijām maksā par paveikto tām amatpersonām (darbiniekiem), 
kuras ir tieši iesaistītas attiecīgo sadarbības līgumu izpildē; 

7) Likuma 3.panta sestā daļa noteic, ka panta piektās daļas 7.punktā minēto atlīdzību 
var noteikt, paredzot piemaksu par papildu darbu, sadalot amata (dienesta, darba) 
pienākumu veikšanu saskaņā ar Likuma 4.1 pantu,  

8) Likuma 4.1 pants noteic, ka ja amatpersona (darbinieks) vienā valsts vai 
pašvaldības institūcijā ir nodarbināta vairākos amatos, kuriem ir noteikti atšķirīgi 
pienākumi, un katrā amatā uz nepilnu laiku, bet kopumā nepārsniedzot normālo 
darba laiku, tai mēnešalgu nosaka atsevišķi par katru amatu atbilstoši 
nostrādātajam laikam. 

 
Pamatojoties uz Darba likuma 134.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 7.punktu, 3.panta sesto 
daļu, 4.1 pantu un Finanšu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  



   

  

 
NOLEMJ:  

1. Uz Projekta īstenošanas laiku (līdz 31.05.2018.) veikt grozījumus Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītājam Vilnim Klibiķim noteiktajā darba laikā un noteiktajā 
atlīdzībā: 
1.1. Noteikt V.Klibiķim Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amatā nepilnu 
darba laiku - 20 stundas nedēļā un veikt grozījumus apstiprinātajā Attīstības un 
plānošana nodaļas amatu sarakstā: 
 
 

Nr. 
p.k. 

Amatu 
saime, 

apakšsaime* 

Amata 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa**  

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs ** 

(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas  
kods 

Piezīmes 

1. 32.Projekta 
vadība 

IIIB Nodaļas 
vadītājs 

1 12 1647 647,20 1211 46 Nepilns 
darba 
laiks 

* MK noteikumi Nr.1075 
** Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikums 
 

1.2. Noteikt V.Klibiķim Projekta vadītāja amatā nepilnu darba laiku- 20 stundas 
nedēļā, ar stundas tarifa likmi 8,09 euro (Projekta finansējums), darba samaksu 
aprēķinot proporcionāli nostrādātajam laikam. 

1.3. Noteikt, ka V.Klibiķa darba laiks var mainīties, atkarībā no plānotajām 
Projekta aktivitātēm, bet kopējais nedēļas darba laiks Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja amatā un Projekta vadītāja amatā nepārsniedz 40 stundas, kopējais mēneša 
darba laiks Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amatā nepārsniedz 80 stundas un 
Projekta vadītāja amatā nepārsniedz 80 stundas. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
2.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Projekts "LIFE 

EcosystemServices"” (Struktūrvienība 017248) budžeta izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 18400,00 euro. 

2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīciju “Projekts "LIFE 
EcosystemServices"” (Struktūrvienība 017248) budžeta izdevumu plānu 
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 14888,00 euro; 
2.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 3512,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
šī lēmuma 2. punktā minētos grozījumus. 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt grozījumus V.Klibiķa darba līgumā. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors A.Arnis. 

 
 

§55 
Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu 

 
Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra sēdē ir pieņemts lēmums par 

izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 24. un 27.punktu un Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 
nolikuma 9.punktu, 

 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs Andrejs Arnis; 
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Guntars Zonbergs;  
1.3. komisijas loceklis Normunds Līcis; 
1.4. komisijas loceklis Andris Silavnieks; 
1.5. komisijas loceklis Igors Žukovs;  
1.6. komisijas loceklis Māris Vītols;  
1.7. komisijas locekle Halina Bila;  
1.8. komisijas locekle Astrīda Andersone;  
1.9. komisijas loceklis Gatis Vīgants. 
2. Lēmums ir spēkā no 2015.gada 2.marta. 

 
§56 

Par  mazvērtīgu un vidi degradējošu koku nozāģēšanu  
Smilšu ielā-3, A.Kalniņa ielā, Ainažu ielā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas 
I.Jurkevičas 2015.gada 20.marta iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Saulkrastu novada domes 
2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu 
novadā” 6., 7., 8. un 9.punktu un Saulkrastu novada domes 25.02.2015. lēmumu „Par 
publiskās apspriešanas rīkošanu mazvērtīgu un vidi degradējošu koku nozāģēšanai” (prot.Nr.2 
§20), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt publiskās apspriešanas, kura norisinājās Saulkrastu novada domē no 
2015.gada 10.marta līdz 2015.gada 18.martam, rezultātus.  

2. Atļaut 42 koku nozāģēšanu Smilšu ielā 3, 11 koku nozāģēšanu Smilšu ielas ceļa joslā 
gar Smilšu ielu 3, 11 koku nozāģēšanu Ainažu ielas ceļa joslā gar ielas Nr.7, Nr.8 un 
Nr.10, un 25 koku nozāģēšanu un celmu frēzēšanu  Alfrēda Kalniņa ielas posmā no 
Vidrižu ielas līdz Ainažu ielai. 

 
 

§57 
 Par grozījumiem iestādes „Sociālā aprūpes māja” budžeta pozīcijās 

 
 Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādē „Sociālā aprūpes māja” direktores J.Skujiņas 
24.03.2015 iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  



   

  

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālās aprūpes mājas (Str.09) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācības pakalpojumiem) par 388,00 
euro. 

1.2. palielināt Sociālās aprūpes mājas (Str.09) budžeta izdevumu plānu budžeta 
izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2122 (Pārējās ārvalstu komandējumu un dienestu braucienu izmaksas) 

par 388,00 euro; 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§58 
Par papildus finansējuma piešķiršanu  

Zvejniekciema vidusskolas budžetā 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 19.03.2015.1-16/37 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 
budžetā (Str.03) 215,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 (Darba 
devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), lai atmaksātu apbedīšanas pabalstu.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§59 
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 

atklātajā mērķprogrammu projektu konkursā 
 

Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas 
Lazdauskas 2015. gada 25. marta iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā mērķprogrammu 
projektu konkursā finansējuma saņemšanai aktivitātē "Vizuālās mākslas izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" par kopējo summu  4 040,00 EUR. 



   

  

2. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktorei uzdot sagatavot projekta 
pieteikumu un pilnvarot iesniegt projektu.  

 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks  N.Līcis 
 
 
 
 
 
 
 
 


