
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(25.09.2013.) 

 
§2 

Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu 
 
Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu 

„Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu” 10 (desmit) locekļu sastāvā 
(protokols Nr. 9,§2) un noteica termiņu kandidātu pieteikšanai darbam Vēlēšanu 
komisijā līdz 2013.gada 18.septembrim. Lēmumā noteiktajā termiņā saņemti 10 
(desmit) pieteikumi par kandidātu izvirzīšanu darbam Vēlēšanu komisijā:  

1) 29.08.2013. reģistrēts pieteikums par Dainas Kučerukas izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāts Andris Dulpiņš; 

2) 30.08.2013. reģistrēts pieteikums par Dagnijas Gurtiņas izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāts Normunds Līcis; 

3) 03.09.2013. reģistrēts pieteikums par Sanitas Tībergas izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza vēlētāju grupa; 

4) 05.09.2013. reģistrēts pieteikums par Stellas Veismanes izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāts Bruno Veide; 

5) 11.09.2009. reģistrēts pieteikums par Aijas Kalvišas izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 

6) 17.09.2009. reģistrēts pieteikums par Sanitas Krauzes izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 

7) 18.09.2013. reģistrēts pieteikums par Gunitas Māleres izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāte Selga Osīte; 

8) 18.09.2013. reģistrēts pieteikums par Vitas Plēpes izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāts Ervīns Grāvītis; 

9) 18.09.2013. reģistrēts pieteikums par Jolantas Liniņas izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 

10) 18.09.2013. reģistrēts pieteikums par Sabīnes Plēpes izvirzīšanu, kandidātu 
izvirza vēlētāju grupa. 
Pieteikumiem pievienotos katra kandidāta rakstveida paziņojumus, ka viņš 

piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei. 
Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu atbilstību 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu likuma 10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par 
katru kandidātu balso atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri 
saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot atsevišķi par katru kandidātu:  
 
par Dainu Kučeruku- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Dagniju Gurtiņu - „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
 



par Sanitu Tībergu- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Stellu Veismani- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Aiju Kalvišu- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Sanitu Krauzi- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Gunitu Māleri- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Vitu Plēpi- „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, kandidatūra tiek 
apstiprināta 
par Jolantu Liniņu - „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
par Sabīni Plēpi - „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
kandidatūra tiek apstiprināta 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 
1.1. Daina Kučeruka 
1.2. Dagnija Gurtiņa 
1.3. Sanita Tīberga 
1.4. Stella Veismane 
1.5. Aija Kalviša 
1.6. Sanita Krauze 
1.7. Gunita Mālere 
1.8. Vita Plēpe 
1.9. Jolanta Liniņa 
1.10. Sabīne Plēpe 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim līdz 
2013.gada 11.oktobrim sasaukt Vēlēšanu komisijas pirmo sēdi. 

3. Par Vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu dienu laikā paziņot 
Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

 
§3 



Par grozījumiem 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§2  
„Par Finanšu komitejas sastāva apstiprināšanu” 

 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.10,§2 

„Par deputāta I.Akulova deputāta pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma 
pamata”, saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas 02.09.2013. lēmumu 
Nr.9,§2 „Par deputāta kandidāta Andra Silavnieka noteikšanu kā nākamo deputātu 
Saulkrastu novada domē”, ievērojot A.Silavnieka izteikto vēlmi darboties Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 
(I.Žukovs),  
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Andri Silavnieku par Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
locekli. 

2. Izdarīt 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§2 šādus grozījumus: 
2.1. Svītrot lēmuma 1.8.apakšpunktu 
2.2. Papildināt lēmumu ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā” 
„1.9. Andri Silavnieku” 

 
 

 
§4 

Par grozījumiem 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§3  
„Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāva apstiprināšanu” 

 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.10,§2 

„Par deputāta I.Akulova deputāta pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma 
pamata”, saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas 02.09.2013. lēmumu 
Nr.9,§2 „Par deputāta kandidāta Andra Silavnieka noteikšanu kā nākamo deputātu 
Saulkrastu novada domē”, ievērojot A.Silavnieka izteikto vēlmi darboties Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 
(I.Žukovs),  
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Andri Silavnieku par Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
locekli. 

2. Izdarīt 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§3 šādus grozījumus: 
2.1. Svītrot lēmuma 1.7.apakšpunktu 
2.2. Papildināt lēmumu ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā” 
„1.8. Andri Silavnieku” 

§5 



Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot Mihaila Makarovska un Lindas Zeltiņas iesniegumu, kas izskatīts 
11.09.2013. 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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Rīgas iela 28 (kadastra apzīmējums 
80330030766), Saulkrasti, Saulkrastu novads, un Rīgas iela 32C (kadastra 
apzīmējums 80130030668), Saulkrasti, Saulkrastu novads zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§6 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Oļģerta Melgalvja iesniegumu, kas izskatīts 11.09.2013. 
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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Atvari 1” (kadastra apzīmējums 
80330040090), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
    §7 

Par 
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2013.gada 
9.septembra pieprasījumu Nr.21712, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 



 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 41,88 
(četrdesmit viens lats 88 santīmi) apmērā par 2013.gada 2.un 3.ceturksni ar 
nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxxx), īpašnieka. 

 
 

§8 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds). iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2013. 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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums (xxxxx), platība 1300 m2, lietošanas mērķi  
no“ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  
uz“ neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, 
atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.  

 
 
 

§9 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2013. 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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 



1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,1481 ha, lietošanas mērķi no “ 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  
uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201”, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.  

 
 
 

 
§10 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2013. 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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums (xxxxx), kopējā platība 6023 m2, dalīto lietošanas mērķi:  

 4523 m2 platībai - “neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, 
kods 0900”, 

 1500 m2 platībai - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201”. 

 
 
 

§11 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2013. lēmumā 

„Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”, 
domes sēdes protokola izraksts Nr.10§21 

 
 Izskatot X.X. (vārds ,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Saulkrastu novada domes 28.08.2013. lēmumā „Par adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu”, domes sēdes protokola izraksts Nr.10§21, 
izdarīt grozījumus, nekustamiem īpašumiem, kuriem piešķirtas adreses 



punktos no 1.1. līdz 1.10. noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

 
 

 
§12 

Par pilnvarojuma piešķiršanu 
 

 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944, adrese 
Liepu iela 3, Saulkrasti, 09.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. un 41. pantu un likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru un Nekustamo 
īpašumu nodaļas vadītāju, kopā vai atsevišķi, pārstāvēt Saulkrastu novada 
pašvaldības intereses jautājumos, kas skar tās īpašumā esošo dzīvokļu 
turpmāko apsaimniekošanu, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un 
parakstīt dokumentus, kas attiecas uz Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

  
 
 

§13 
Par pilnvarojuma piešķiršanu 

 
Izskatot Ķekavas novada pašvaldības 2013.gada 23.augusta vēstuli par 

turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 
0085, kuram SIA „Arco Real Estate” noteikusi visvairāk iespējamo tirgus vērtību 
2013.gada 7.augustā, t.i., EUR 1 296 000 un saskaņā ar Civillikuma 1068.pantu, kurš 
nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās 
daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu un ņemot vērā Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.7,§38) par nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Saulkrastu novada pašvaldība pilnvaro Ķekavas novada pašvaldību, 
nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīga, kadastra Nr. 0100 021 0085, 
atsavināšanas, pārdodot to izsolē, izsoles organizēšanai.  



§14 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara 

Gavara 10.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), sakarā ar Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 703, Saulkrastos, slikto tehnisko 
stāvokli, kuras remonta izmaksām nepieciešami aptuveni LVL 10 000, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu 
iela 10 – 703, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanas procedūru. 

 
§15 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., 26.08.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.09.2013. 
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”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 27.12.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 17,97 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 17,13 un nokavējuma 
nauda Ls 0,84, par nekustamā īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), X.X. (vārds, uzvārds), 
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 
Datums Pamatparāds 

(Ls) 
Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

24.10.2013. 5,72 0,27 5,99 
25.11.2013. 5,71 0,28 5,99 
27.12.2013. 5,70 0,29 5,99 

Kopā  17,13 0,84 17,97 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 



§16 
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), ievērojot, ka ar 
iepriekšējo dzīvokļa īpašnieku X.X. (vārds, uzvārds) 2007.gadā noslēgts beztermiņa 
īres līgums un pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma XX (adrese) Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), īri. 

2. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izmaksām - LVL 0,55 par vienu m2 + 
PVN 21%, kas ir LVL 19,35 (deviņpadsmit lati 35 santīmi) mēnesī.  
 

 
 

§17 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu  

ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
 

 Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, 
adrese Gogoļa ielā 3, Rīgā, nekustamā īpašuma direkcijas direktora V.Sukša 
26.08.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu un 30.07.2007. MK noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr. 
40003032065, par 856 m2 zemes nomu no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8013 005 0274, kas atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” lietošanā 
teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai – gājēju celiņa rekonstrukcijai starp 
V.Lāča ielu un Pēterupi pie dzelzceļa tilta ar šādiem nosacījumiem: 

1.1.zemes nomas maksa LVL 20,00 + PVN 21%, kas ir LVL 24,20 (divdesmit 
četri lati 20 santīmi) gadā; 

1.2.zemes nomas līgums tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem, t.i., līdz 2023.gada 
31.augustam. 

 
 



 
§18 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
DKS „Ķīšupe – 1” 

 
 Izskatot DKS „Ķīšupe – 1”, reģ. Nr. 40003428218, adrese Draudzības iela 33, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., valdes priekšsēdētājas Gaļinas Stepakovas 
27.08.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz 21.04.2009. noslēgtā zemes nomas 
līguma 2.2. un 6.2.punktiem,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar DKS „Ķīšupe – 1” 21.04.2009. noslēgto zemes nomas līgumu uz 
25 (divdesmit pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes 
īpašuma „Ceļi d/s Ķīšupe – 1”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330021704, daļas 400 m2 platībā, iznomāšanu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 5,00 + PVN 21% gadā. 
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 

 
 

§19 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz iesniegto 
zemesgrāmatu apliecību, kurā ar zemesgrāmatu tiesneses Ineses Bērzkalnes 
02.09.2013. lēmumu izbeigtas īpašuma tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz ēku īpašumu 
ar kadastra apzīmējumu (xxxxx) saskaņā ar 22.08.2013. pirkuma līgumu, zudis 
tiesiskais pamatojums 03.08.2012. noslēgtam zemes nomas līgumam par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apz.(xxxxx), iznomāšanu ēku un būvju īpašuma uzturēšanai, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar 2013.gada 1.oktobri 2012.gada 3.augustā noslēgto zemes nomas 
līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes 
īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), platība 0,0547 ha, iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
    
 
 



§20 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 
“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,0547 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§21 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA 
sertifikāts Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platība 0,0547 ha, kadastra apzīmējums 
(xxxxx), tirgus vērtību -  

LVL 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti lati, 00 santīmi). 
2. Noslēgt ar ēku īpašnieku X.X. (vārds, uzvārds), pirkuma - pārdevuma līgumu 

par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumu XX (adrese) 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0.0547 
ha, pārdošanu. 



§22 
Par dzīvokļa īres līguma nepagarināšanu  

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 04.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr. 3), ievērojot, ka : 

1) Saskaņā ar Saulkrastu novada domes grāmatvedības informāciju, X.X. (vārds, 

uzvārds) dzīvokļa īres un apsaimniekošanas maksas parāds par dzīvokļa XX 
(adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īri kopā ar 
aprēķināto kavējuma naudu Saulkrastu novada pašvaldībai uz 15.08.2013. ir 
LVL 798,86, par ko 04.09.2013. X.X. (vārds, uzvārds) nosūtīts brīdinājums ar 
uzaicinājumu samaksāt parādu līdz 15.09.2013. Līdz norādītam datumam 
parāda samaksa nav veikta; 

2) Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokli nav maksāts no 2011.gada. 
12.09.2013. nosūtīts paziņojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas 
uzsākšanu, kurā paziņots, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs ir 
LVL 6,02, nokavējuma nauda LVL 0,80, kopā LVL 6,82, un norādīts, ka 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa tiks izbeigta, ja tiks veikta nokavēto 
nodokļu labprātīga samaksa; 

3) 01.10.2012. noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3. punkta nosacījumi paredz, ka 
Saulkrastu novada domei ir tiesības nepagarināt dzīvokļa īres līgumu, ja 
regulāri netiek veikti dzīvokļa īres maksas maksājumi. Dzīvokļa īres līgums 
beidzas 2013.gada 30.septembrī; 

Pamatojoties uz 2012.gada 1.oktobrī noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3.un 4.5. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nepagarināt ar X.X. (vārds, uzvārds), 2012.gada 1.oktobrī noslēgto dzīvokļa 
XX (adrese), īres līgumu, kas noslēgts par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma Zvejniekciemā, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx)8, platība 38,8 m2, īri, ja līdz 30.09.2013. netiek veikta parāda 
samaksa.  

2. X.X. (vārds, uzvārds)1 (viena) mēneša laikā, t.i., līdz 01.11.2013. atbrīvot 
Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa XX (adrese) īpašumu Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ja netiek izpildīts lēmuma 1.punkts. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīga, LV – 1010. 

 
 

§23 
Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 04.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), ievērojot, ka : 

1) Saulkrastu novada pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums Nr.5 Leona Paegles 
ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 900 0506, platība 41,73 m2; 



2) dzīvokļa īpašums bija izīrēts Birutai Mērijai Valciņai, kura saskaņā ar 
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu, mirusi 2011.gada 
8.decembrī; 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 28.11.2012. Saistošiem noteikumiem Nr.22 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzdot Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijai izskatīt jautājumu par 
Saulkrastu pašvaldībai piederošā brīvā dzīvokļa Nr.5 Leona Paegles ielā 2, 
Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 900 0506, platība 41,73 m2, izīrēšanu, 
izsūtot uzaicinājumus Saulkrastu pašvaldības dzīvokļu rindā reģistrētām 
personām iesniegt dzīvokļa īres līguma noslēgšanai nepieciešamos 
dokumentus, ievērojot Saulkrastu novada domes 28.11.2012. Saistošo 
noteikumu Nr.22 „Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā” IV sadaļas „Dzīvojamo telpu izīrēšanai 
piedāvāšanas secība” nosacījumus. 

 
 

§24 
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas speciālista 

A.Blankenberga 02.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), saskaņā ar Rīgas reģionālās 
virsmežniecības 15.08.2013. izsniegtām izziņām par meža zemes kadastrālās vērtības 
noteikšanu un mežaudžu vērtībām uz 31.12.2012., pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē mežaudzes ar šādām vērtībām: 
1.1. Ainažu iela 11F, kadastra Nr. 8013 002 0379  - LVL     6,42 
1.2. Lauku iela 9, kadastra Nr. 8013 003 1078       - LVL   695,17 
1.3. Torņi, kadastra Nr. 8033 003 2893                  - LVL   668,94 
1.4. Bērzu iela 10, kadastra Nr. 8013 003 0793      - LVL 1340,29 
1.5. Ķīšupes mežs, kadastra Nr. 8013 004 0179     - LVL12821,55 
1.6. Ķīšupes dārziņi, kadastra Nr. 8013 001 0383  – LVL 1811,81 
1.7. Zvejnieku iela 13, kadastra Nr. 8013 001 0382 –LVL3280,87  
1.8. Dārza iela 10, kadastra Nr. 8013 004 0226       - LVL 2189,19 

 
2. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē zemes īpašumu  

Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 8013 001 0188,  
platība 1155 m2, vērtība - LVL 9240. 



 
 

§25 
Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas speciālista 

A.Blankenberga 02.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), saskaņā ar zemesgrāmatu 
tiesnešu lēmumiem Saulkrastu novada pašvaldībai izbeigtas īpašuma tiesības uz 
nekustamiem īpašumiem Atpūtas iela 2C un Bērzu aleja 4, sakarā ar jaunu nodalījumu 
atvēršanu zemesgrāmatā dzīvokļu īpašniekiem. Pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances nekustamos īpašumus: 
1.1.Atpūtas iela 2C, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 001 0884, platība 0,1739 ha, bilances konts 1790;  
1.2. Bērzu aleja 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 001 0882, platība 0,3545 ha, bilances konts 1793. 

 
 

§26 
Par adreses piešķiršanu 

 
 Izskatot Skultes ostas pārvaldes, reģ. Nr. 90000462022, adrese Upes iela 41, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., Skultes ostas pārvaldnieka 
I.Akulova 24.09.2013. iesniegumu Nr.127/1-20, pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1 un 11. 
punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt Skultes ostas pārvaldes administratīvajai ēkai, kadastra apzīmējums 
8033 001 0169 002, kas funkcionāli saistīta ar zemes vienību, kadastra 
apzīmējums 8033 001 0169, adresi –  
Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
§27 

Par adreses piešķiršanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1. un 11. 
punktu,  



  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi ēkām un būvēm (iepriekšējā ēku adrese Vegas iela 4), kas 
funkcionāli saistītas ar zemes vienību Dzeņu iela 4, kadastra apzīmējums 8013 
004 0131, –  
            Dzeņu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
 

§28 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemes gabalam 224F, Saulkrastos 
 

         Izskatot SIA „JGD Investments”, reģ. Nr. 40103368269 iesniegumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 224F, Saulkrastos (kadastra Nr. 
8013 003 0338), kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2013. 
gada 11. septembra sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma "Teritorijas 
attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 101. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam 224F, Saulkrastos (kadastra 
Nr. 8013 003 033823).  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju Līgu 

Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 

izstrādes ierosinātāju, zemes gabala 224F, Saulkrastos īpašnieku SIA „JGD 
Investments”, reģ. Nr. 40103368269 divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 

5. Paziņojumu par detālplānojuma zemes gabalam 224F, Saulkrastos izstrādes 
uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 
 

§29 
Par brīvpusdienu piešķiršanu pirmskolas vecuma bērniem  

Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 04.09.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/142, kas izskatīts 11.09.2013. Sociālo jautājumu komitejas 



sēdē (protokols Nr.3), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt brīvpusdienas Saulkrastu novadā deklarētiem pirmskolas vecuma 
bērniem Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās par pašvaldības līdzekļiem.  

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2013.  
 
 
 

§30 
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni Saulkrastu novadā 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 30.08.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/135, kas izskatīts 11.09.2013. Sociālo jautājumu komitejas 
sēdē (protokols Nr.3), un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta trešo un 
ceturto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldībā noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) 
ienākumu līmeni, kas nepārsniedz Ls 160,00 (viens simts sešdesmit lati 00 
sant.) uz katru ģimenes locekli.  

2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” stāšanos spēkā.  
 

§31 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Sociālo 
jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz likuma ”Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas“. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 30.marta saistošos noteikumus Nr.4 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” ar lēmuma 1.punktā minēto 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. 

 
§32  

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 
11.septembra Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz 
likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu 
likuma „Par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 2010. gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, Ministru 
kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi 43. 
punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” (pielikumā). 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas“. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 29.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” ar lēmuma 1.punktā 
minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. 

 
 
 
 
 
 



§33 
Par Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe”  

darba laika maiņu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītājas Anitas 
Bogdanovas 02.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.09.2013. sēdē, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra 
„Saulespuķe” darba laiku – katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00.  

 
 

§34 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 11.septembrī saņemts X.X. (vārds, 
uzvārds) deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja 
bērnam X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
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 (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, ka Saulkrastu novada dome 
pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, kurš nosaka, 
ka pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no 
pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 11.09.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu ar 
01.10.2013.,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.oktobri piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, 

uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. 
(vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 

§35 



Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 4.septembrī saņemts X.X. (vārds, 

uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja 
bērnam X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
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 (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, ka Saulkrastu novada dome 
pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, kurš nosaka, 
ka pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no 
pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 11.09.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu ar 
01.10.2013.,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.oktobri piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, 

uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. 
(vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 

 
 

§36 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 2.septembrī saņemts X.X. (vārds, 

,uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-
2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja bērns X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto 
privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības 
kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
11.09.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  

 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 
(septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) 
turpina apmeklēt bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

2. Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 
 

§37 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 27.augustā saņemts X.X. (vārds, 
uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja 
bērns X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto 
privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības 
kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
11.09.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 
(septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) 
turpina apmeklēt bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

2. Noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 
 

§38 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 22.augustā X.X. (vārds, uzvārds), 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja 
bērns X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 



LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto 
privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības 
kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
11.09.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 
(septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) 
turpina apmeklēt bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

2. Noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 

§39 
Par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 22.augustā saņemts X.X. (vārds, 
uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas 
bērns X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806.  

Izskatot iesniegumu konstatēts, ka X.X. (vārds, uzvārds) no 02.09.2013. 
reģistrēts Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”. Pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” 4.3. apakšpunktu, kurš nosaka, ka tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju 
ir vienam no bērna vecākiem, ja bērns nav reģistrēts pašvaldības izglītības iestādē un 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 11.09.2013. 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanas atteikšanu, jo iesniedzēja bērns reģistrēts 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” un par šo bērnu Saulkrastu 
novada dome veic pašvaldības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nepiešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds). 



2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  

 
§40 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 

programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, 
pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas“. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
reglamentu par mācību līdzfinansējumu 2013./2014.mācību gadam” ar 
lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. 

 
 

§41 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 
atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības 
likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 

Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” . 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 
 

§42 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu 
pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi””  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi”” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas 
kapsētas uzturēšanas noteikumi””. 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 
 

 
§43 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 

pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei””  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 



Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”” . 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

§44 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 

maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā””  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā”” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā””. 

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



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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

§45 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā”” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos „Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”” maksas pakalpojumu un telpu īres 
maksas cenrādis”. 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 
 

§46 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Saulkrastu 
novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas 

pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un 
telpu īres maksas cenrādis” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas 
pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis”. 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

 
§47 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas 

autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” projektu, kas izskatīts 
2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz 
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas 
autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”. 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 
 

§48 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”  

apstiprināšanu  
 



Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta 
pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”. 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
 

§49 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu  
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 
projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols 
Nr.3) un, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” Par pašvaldībām” 61.pantu un 
Publisko iepirkumu likumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu. 
 
 

§50 
 

Par kredītu aizdevuma procentu pārrēķinu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
finansista G.Vīganta 10.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Veikt 2013.gadā latu kredītu aizdevumu procentu pārrēķinu sekojošiem 
Saulkrastu novada domes kredītiem, aktualizējot atbilstoši šī brīža Valsts kases 
noteiktajām procentu likmēm: 

1.1. Saulkrastu sporta halles būvniecība - LNr.A2-1/06/119 (P-62/2006) - 
fiksēta likme uz 5 gadiem no 04.02.2010; 

1.2. Atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija - LNr.A2/1/06/120 (P-
63/2006) - fiksēta likme uz 5 gadiem no 04.02.2010; 

1.3. Saulkrastu domes ēkas remonts, Zvejniekciema vidusskolas renovācija, 
Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība, ielu apgaismojuma tīklu 
renovācija - LNr.A2/1/07/210 (P-116/2007) - fiksētā likme līdz 02.12.2015; 

1.4. Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība - LNr.A2/1/07/551 (P-
361/2007) - fiksēta likme uz 10 gadiem no 22.10.2008; 

1.5. Saulkrastu domes ēkas un Saulkrastu vidusskolas ieejas kāpņu 
rekonstrukcija - LNr.A2/1/08/564 (P-196/2008); 

1.6. Logu nomaiņa Saulkrastu domes ēkā - LNr.A2/1/08/563 (P-195/2008); 
1.7. Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība - LNr.A2/1/08/1015 (P-

439/2008) - fiksēta likme uz 10 gadiem no 19.12.2008. 
 
 

§51 
Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānā 

 
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 09.09.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2013. 
sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Zvejniekciema vidusskolas budžeta 2013.gada 
izdevumos: 

1.1. samazināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1150 (Līgumdarba 

algas) par 200,00 latiem; 
1.1.2. EKK 23121 (Inventārs) par 1000,00 latiem; 
1.1.3. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 200,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības 

apdrošināšanas izdevumi) par 150,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi) par 300,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 150,00 latiem; 
1.1.7. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 200,00 latiem; 



1.1.8. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, 
apkalpošana) par 200,00 latiem; 

1.1.9. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem 
pakalpojumiem) par 300,00 latiem; 

1.1.10. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 
200,00 latiem; 

1.1.11. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu 
un dienestu braucienu izdevumi) par 300,00 latiem; 

1.1.12. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 200,00 latiem. 
 

1.2. palielināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 1200,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 800,00 latiem; 
1.2.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 

330,00 latiem; 
1.2.4. EKK 1128 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) par 70,00 
latiem; 

1.2.5. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 300,00 latiem; 
1.2.6. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 700,00 latiem. 

 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§52 
Par grozījumiem Tūrisma informācijas centra budžetā 

 
 Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas G.Memmēnas 
05.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas TIC budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt TIC izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5239 (Pārējie 
pamatlīdzekļi) par 300,00 latiem; 

1.1.2. EKK 231201 (Inventārs) par 50,00 latiem. 
1.2. palielināt TIC izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 300,00 
latiem; 

1.2.2. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 50,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 



 
§53 

Par izmaiņām Sociālā dienesta budžetā 
 
 Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 28.08.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē, (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Sociālie 

pabalsti” plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6259 (Pārējā sociālā 

palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem) par 3000,00 latiem; 
1.1.2. EKK 6260 (GMI pabalsti naudā) par 2800,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Sociālie 
pabalsti” plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 

1.2.1. EKK 6270 (Pabalsti komunālajiem maksājumiem) par 3000,00 
latiem; 

1.2.2. EKK 6329 (Pabalsti ēdināšanai natūrā) par 500,00 latiem; 
1.2.3. EKK 64231 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 2300,00 latiem. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
§54 

Par grozījumiem Sociālā dienesta struktūrvienības izdevumu pozīcijās 
 

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas p.i. S.Kliederes 10.09.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada izdevumu pozīcijas „Asistenta 

pakalpojumi” plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1150 (Līgumdarba algas) 

par 1000,00 latiem; 
1.2. palielināt Saulkrastu novada izdevumu pozīcijas „Asistenta 

pakalpojumi” plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 1000,00 latiem. 



2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§55 
Par izmaiņām speciālajā budžetā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
finansista G.Vīganta 10.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Speciālā budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224608 (Ūdens 
novadgrāvju tīrīšana ielu un ceļu teritorijās) par 1008 latiem. 

1.2. palielināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
1.2.1. pozīcija „Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa” EKK 

231201(Inventārs) par 1008,00 latiem, lai veiktu ielu apzīmējumu 
krāsošanas darbus un uzstādītu ceļu zīmes. 

2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

 
§56 

Par rēķinu apmaksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam  
Bīriņu ielā 3-3, Saulkrastos 

  
Izskatot biedrības „Bīriņu iela 3” valdes priekšsēdētājas D.Roznieces 

09.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijā „Ēku apsaimniekošana” 85,00 latus 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana), lai 
atmaksātu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Bīriņu ielā 3-3, Saulkrastos 
dzīvojamās mājas renovācijai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu. 



2. Gadījumā, ja līdz 30.09.2013. dzīvokļu īpašnieki nebūs norēķinājušies vismaz 
51 % apmērā no minētajai aktivitātei nepieciešamo līdzekļu apjoma par vienu 
mēnesi, kad izrakstīti rēķini, Saulkrastu novada domes iemaksātos līdzekļus ir 
jāatskaita atpakaļ Saulkrastu novada domes norēķinu kontā.  

3. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 
 

§57 
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

finansista G.Vīganta 11.09.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 11.09.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Euro 
ieviešanas kārtības likums” 13.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada maksas pakalpojumu gan latu, gan eiro valūtās, 
kas norādīti pievienotajos pielikumos: 
1.1. Pielikums Nr.1– SIA „Saulkrastu komunālserviss” pakalpojumu tarifi 

2014.gadā uz 1 lapas; 
1.2. Pielikums Nr.2– Saulkrastu bibliotēkas maksas pakalpojumi uz 1 

lapas; 
1.3. Pielikums Nr.3- Saulkrastu pilsētas kapsētas sniegto pakalpojumu un 

apbedījumu vietu izcenojumi uz 1 lapas; 
1.4. Pielikums Nr.4– Saulkrastu Tūrisma informācijas centra maksas 

pakalpojumi uz 1 lapas; 
1.5. Pielikums Nr. 5– PSIA „Saulkrastu slimnīca” pakalpojumu cenrādis uz 

9 lapas; 
1.6. Pielikums Nr.6– Saulkrastu novada domes lietvedības sniegtie 

pakalpojumi uz 1 lapas; 
1.7. Pielikums Nr.7– Saulkrastu Būvvaldes maksas pakalpojumu 

CENRĀDIS uz 2 lapas; 
1.8. Pielikums Nr.8– Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.  
 

 
 

§58 
Par finansējuma paredzēšanu 2014.gadam 

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 06.09.2013. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Silavnieks,  
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2014.gada Sociālo pabalstu budžetā 15 000,00 latu 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 6419 (Skolēnu transporta 
pakalpojumi), lai atmaksātu skolēnu braukšanas karšu iegādi periodā līdz 
2014.gada 30.septembrim. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru skolēnu braukšanas karšu iegādei. 
 
 

 
 

§59 
Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijās 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
19.09.2013. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 

„Meliorācijas sistēmu būvniecība” plānu sekojošos kodos un norādītajā 
apmērā: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5240 (Būvniecība) par 
3625,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Projekts 
„Peldvieta „CENTRS””” plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 

1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3625,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§60 
Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
 
 Pamatojoties uz Saulkrastu slimnīcas valdes priekšsēdētājas S.Ancānes 
21.08.2013. iesniegumu un 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 3) punktu un 15. panta pirmās daļas 4) punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
piedalīties KPFI finansētajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” ar projekta pieteikumu „Saulkrastu slimnīcas 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” par kopējo summu 232 894,20 LVL 
(divi simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri Lati, 20 
santīmi), no kuriem 176 798,50 LVL ir attiecināmās izmaksas un 56 095,70 
LVL ir neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu un finansējumu 
neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē 
94 991,37 LVL apmērā un ieguldot to pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā. 

3. Saulkrastu slimnīcas ēkas, Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kurā plānotas projekta 
aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz 
piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 
netiks demontēta. 

 
 
 
 
 


