
 

 

DOMES SĒDES LĒMUMI 

(27.03.2013) 

 
§2  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot L.D. iesniegumu, 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par G.S. viņas nepilngadīgā bērna V.Č., deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§3  
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot V.F. iesniegumu, 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par G.N. deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
§ 4 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot V.F. iesniegumu, 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par O.N. deklarēto dzīvesvietu, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 



 

§ 5 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot L.M. iesniegumu, 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par L.Š-C. deklarēto dzīvesvietu adresē:, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§ 6 
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras  

„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” dalību IZM projektu konkursā 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2013.gada 13.marta vēstuli Nr.01.-5./171 „Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” dalību IZM projektu konkursā”, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas atklāto projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un 
to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, 
kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” 
un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktori 
Judīti Krūmiņu pieteikt dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un 
to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu 
pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā 
laika pavadīšanai” ar projektu „Saulkrastu Jauniešu iniciatīvu centra jauniešu 
pūšamo mūzikas instrumentu spēles prasmju potenciāla palielināšana” par 
kopējo summu Ls 4160,00. 

 
§ 7 

Par  nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2013.gada 15.marta paziņojumu Nr.4577, 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



,OLEMJ:  
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 19,33 

(deviņpadsmit lati 33 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
§ 8 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot A.Z. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. 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 23.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noteikt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0344, kopējā platība 4597 m2, dalīto lietošanas mērķi:  

 1200 m2 platībai - “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 3397 m2 platībai - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
 
 

 
§ 9 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot A.Z. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. 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 23.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noteikt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0365, kopējā platība 2676 m2, dalīto lietošanas mērķi:  

 1200 m2 platībai - “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 1476 m2 platībai - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
 
 

§ 10 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot M-S.J. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. 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 23.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noteikt nekustamā īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 002 0228, kopējā platība 1855 m2, dalīto lietošanas 
mērķi:  

 1200 m2 platībai - “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 655 m2 platībai - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods – 0201”. 
 

§ 11 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot E.Z. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. 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 23.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noteikt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 20A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0366, platība 2631 m2, dalīto lietošanas mērķi: 
1200 m2 platībai- “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 
0600” 
1431 m2 platībai- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods 0201”. 

 
 

§ 12 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot J.G. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 13.03.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J.G. uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma 900 m2 platībā iznomāšanu bez apbūves tiesībām sakņu 
dārza uzturēšanai. 



2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - LVL 
13,37 (trīspadsmit lati 37 santīmi) un 21% PVN- LVL 2,81 (divi lati 81 santīms), 
kopā gadā Ls 16,18 (sešpadsmit lati 18 santīmi). 

 
 

§ 13 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot I.L., pilnvarotās personas K.J. iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 
pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem, par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga 
zemes īpašuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 002 0363, platība 646 m2, 13/100 domājamo daļu nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

 
§ 14 

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

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 11.03.2013. iesniegumu, kas izskatīts 13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA sertifikāts 
Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma „Gaisma 238”, Gaisma, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platība 0,0568 ha, kadastra apzīmējums 8033 002 
1166, tirgus vērtību - LVL 2 600,00 (divi tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi). 

2. Noslēgt pirkuma - pārdevuma līgumu ar ēku īpašnieku B.K. par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošo zemes īpašumu „Gaisma 238”, Gaisma, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 002 1166, platība 0,0568 ha, 
pārdošanu.  



 
 

 
§ 15 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
 

 Izskatot A.B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.03.2013. 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Atlikt līdz 15.04.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
Ls 268,58 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 244,45 un nokavējuma nauda Ls 
24,13, par nekustamiem īpašumiem, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

15.05.2013. 20,37 2,01 22,38 
17.06.2013. 20,37 2,01 22,38 
15.07.2013. 20,37 2,01 22,38 
15.08.2013. 20,37 2,01 22,38 
16.09.2013. 20,37 2,01 22,38 
15.10.2013. 20,37 2,01 22,38 
15.11.2013. 20,37 2,01 22,38 
16.12.2013. 20,37 2,01 22,38 
15.01.2014. 20,36 2,02 22,38 
17.02.2014. 20,37 2,01 22,38 
17.03.2014. 20,37 2,01 22,38 
15.04.2014. 20,39 2,01 22,40 

Kopā  244,45 24,13 268,58 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

§ 16 
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes locekļa J.Langes 25.02.2013. iesniegumu, pamatojoties uz 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piešķirt Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošiem zemes gabaliem 
šādus nosaukumus: 



1.1. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8033 001 0845, platība 12,64 ha, 
un 8033 004 0534, platība 12,32 ha-  
”V101”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 

1.2. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8013 001 0180, platība 4,41 ha, 
8013 002 0236, platība 6,87 ha, un 8013 003 0336, platība 11,616 ha-  
„V101”, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

2. Noteikt lietošanas mērķi augstāk minētām zemes vienībām – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 
1101. 

   
 

§ 17 
Par adreses piešķiršanu 

 
 Izskatot SIA „Saulkrastu nams”, reģ. Nr. 40003769806, adrese Madonas iela 5- 
603, Jūrmala, projektu vadītājas Olgas Alferenkovas 07.08.2013. 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”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai, kas funkcionāli saistīta ar zemes 
īpašumu Tallinas iela 7A, kadastra apzīmējums 8033 001 0974-  

            Tallinas iela 7A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
 

§ 18 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Ž. Krečetovas un SIA „SKOG’’ valdes locekļa M. Limberga 18.02.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts 13.03.2013. 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, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Jaunbajāri’’, (kadastra apzīmējums 
80330030963), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

 
§ 19 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada  domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 



piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā J.Č. 
 
 

§ 20 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.  
 
 

§ 21 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25%. 
 
 

§ 22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.3. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 



 
 

§ 23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

 
 

§ 24 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

 
§ 26 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 



piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

 
 

§ 27 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 28 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 29 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  



1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

§ 30 
Par Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 
Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H. Bilas 11.03.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. sēdē (protokols Nr.3), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas 
nolikumu. 

 
§ 31 

Par savstarpējo sadarbību 
 

Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas Gitas Memmēnas 
12.03.2013.iesniegumu par Alojas, Carnikavas, Limbažu, Saulkrastu, Salacgrīvas novadu 
un Darba aizsardzības pārvaldes savstarpējās sadarbības vienošanos, lai veicinātu tūrisma 
attīstību Vidzemes piekrastē un virzītu Vidzemes piekrasti kā vienotu tūrisma galamērķi 
atbilstoši mērķtirgos, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
13.03.2013. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
61.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu, 02.06.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.507 
„Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums”, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt vienošanos par sadarbību. 
2. Noslēgt ar Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas novadu un Dabas aizsardzības 

pārvaldi savstarpēju sadarbības vienošanos. 
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības 

līguma noslēgšanu. 
 

§ 32 
Par mākslas objekta „Saules meitene” iegādi 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 

12.03.2013.iesniegumu par P.Oinaskova metālā veidotā mākslas objekta „Saules meitene” 
iegādi, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. sēdē 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš), „pret”- 1 (A.Krūmiņš), „atturas”- nav, 
 



,OLEMJ: 
1. Iegādāties P.Oinaskova metālā veidoto mākslas objektu „Saules meitene” par 

kopējo summu LVL 6850,00. 
 
 

§ 33 
Par labiekārtojuma tehniskā projekta  

„Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs”” apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa 
12.03.2013.iesniegumu par arhitektu biroja SIA „Substance” izstrādāto labiekārtojuma 
tehnisko projektu un ņemot vērā, ka projekta pieteikums 2012.gadā ir saņēmis ES 
Zivsaimniecības fonda atbalstu un to nepieciešams realizēt 2013.gadā, kas izskatīts 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.03.2013. sēdē (protokols Nr.3), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Substance” izstrādāto labiekārtojuma tehnisko projektu 
„Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs””. 

 
 

§ 34 
Par līdzmaksājumu Saulkrastu vidusskolas  

1. un 2. klašu skolēnu brīvpusdienām 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 12.03.2013. 
iesniegumu Nr. 01- 5/32, kas izskatīts 13.03.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.3), un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā 
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības 
iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt līdzmaksājumu Saulkrastu vidusskolas 1. un 2. klašu skolēnu 
brīvpusdienām Ls 0,20 apmērā (vienam bērnam) kā starpību, kas veidojas no 
Saulkrastu vidusskolas ēdināšanas izdevumiem Ls 1,00 apmērā (vienam bērnam) 
un valsts budžeta maksājuma par brīvpusdienām Ls 0,80 (vienam bērnam).  
Līdzmaksājumu veikt no Sociālā dienesta sociālo pabalstu budžeta. 

2. Līdzmaksājums stājas spēkā ar 30.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” stāšanos spēkā.  
 

 
§ 35 

Par sadarbības līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju 
 

Izskatot Latvijas Pašvaldību savienības 19.02.2013. vēstuli Nr.0220130468/A269 
„Par sadarbības līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju”, kas izskatīts 13.03.2013. 



Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 12.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo un otro daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Noslēgt sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar Juridiskās palīdzības 
administrāciju. 

2. Par noslēgto līgumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 
 

§ 36 
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 13a, Saulkrastos,  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Saulkrastu vidusskolai  
 

Saulkrastu novada domē 11.03.2013. saņemts Saulkrastu vidusskolas direktores 
Veltas Kalnakārkles iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot Saulkrastu vidusskolai 
lietošanā telpas Skolas ielā 13a, Saulkrastos. Minētās telpas nepieciešamas Saulkrastu 
vidusskolas zēnu mājturības kabineta ierīkošanai, lai varētu nodrošināt mājturības un 
tehnoloģijas mācību priekšmeta programmas īstenošanu, jo pašreizējās telpas ir nelielas un 
neatbilst 27.12.2002. MK noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 24.pantā 
noteiktajām prasībām, ka minimālā platība viena izglītojamā vietai darbmācības kabinetā ir 
4,65 m2.  

Lai īstenotu Saulkrastu vidusskolas darbības mērķi- veidot izglītības vidi, organizēt 
un īstenot izglītošanas procesu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu, Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.03.2013. atzinumu par telpu 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Saulkrastu vidusskolai (protokols Nr.3),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Nodot Saulkrastu vidusskolai bezatlīdzības lietošanā Saulkrastu novada domei 
piederošās nedzīvojamās telpas, kadastra nr. 8013002047502 ar kopējo platību 
85 m2, kas atrodas Skolas ielā 13a, Saulkrastos. 

2. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī. 
3. Noteikt telpas lietošanas mērķi - mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmeta 

programmas īstenošana Saulkrastu vidusskolas skolēniem.  
4. Noteikt līguma termiņu - 10 gadi no līguma spēkā stāšanās.  
5. Uzdot Juridiskajai nodaļai līdz 15.04.2013. sagatavot bezatlīdzības 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saulkrastu vidusskolu. 
 

§ 37 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības  

iestāžu izdevumu tāmes 2013.gadam apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
2013.gada 07.marta iesniegumu, kas izskatīts 2013.gada 13.marta finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4) un pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 



„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktā noteiktajam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2013.gadam. 

 
 

§ 38 
Par atsevišķu nepabeigtās celtniecības sastāvā esošu objektu  

virzību Saulkrastu novadā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
2013.gada 12.marta iesniegumu par atsevišķiem nepabeigtiem celtniecības objektiem, kas 
izskatīts 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 15.12.1999. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā noteikto, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Uzņemt grāmatvedības uzskaitē ar nosaukumu „Svētku laukums” laukuma 
labiekārtošanas izmaksas LVL 82517,00 apmērā, piešķirt nosaukumu „Saules 
laukums”. 

2. Uzņemt uzskaitē A. Kalniņa ielas ietves izbūves izmaksas LVL 83999,83.  
3. Norakstīt zaudējumos TIC projekta izdevumus LVL 5174,30. 
4. Uzdot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietniekam organizēt ielu 

apgaismes līniju inventarizāciju LVL 77409,84. 
 
 

§ 39 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 20.02.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes 13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 
atalgojums) par 1 371,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1 371,00 latiem. 

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



 
 

§ 40 
Par līdzekļu piešķiršanu izglītojamo elektrokardiogrammas apmaksai 
 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 11.03.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu. 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Saulkrastu 
vidusskola” 1 173,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2279 
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), lai atmaksātu 323 bērnu 
sirds kardiogrammas izmaksas. 

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

 
 

§ 41 
Par izmaiņām Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 

  
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 18.02.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Attīstības un plānošanas nodaļa” izdevumu 

plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma 

pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 539,00 latiem. 
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas „Projekts „Zvejniekciema sporta halles 

siltināšana” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) 

par 539,00 latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 
 



§ 42 
Par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu 

 
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 12.03.2013 

iesniegumu par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apstiprināšanu, kas izskatīts 13.03.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 3.punktu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 13. 
panta pirmo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- 1 (S.Ancāne) „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam. 
2. Lēmumu par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu nosūtīt Rīgas 

plānošanas reģionam. 
 
 

§ 43 
Par Administratīvās komisijas locekļu atalgojumu 2013.gadā 

 
Izskatot Saulkrastu novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājas Selgas 

Osītes 12.03.2013. iesniegumu, kas izskatīts 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada Administratīvās komisijas locekļu atalgojumu, 
nosakot stundas likmi 6,00 lati stundā no 2013.gada 1.februāra. 

 
 

§ 44 
Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Kapu saimniecība” reorganizāciju 

 
Izskatot Saulkrastu novada domē 2013.gada 12.martā iesniegto Saulkrastu novada 

pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa iesniegumu „Par strukturālām izmaiņām”, kas 
izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 13.marta sēdē (protokols Nr.4) un, lai nodrošinātu 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā 
daļā amatpersonai noteiktā aizlieguma ievērošanu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 27.punktu, 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



,OLEMJ: 
1. Līdz 2013.gada 2.maijam reorganizēt Saulkrastu novada pašvaldības iestādi „Kapu 

saimniecība”, pašvaldības iestādes funkciju izpildi nododot Saulkrastu novada 
domes Labiekārtošanas nodaļai. 

2. Uzdot līdz 2013.gada 2.maijam:  
2.1.Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansistam 

veikt grozījumus Saulkrastu novada domes 30.01.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetu 2013.gadam”. 

2.2. Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas materiāli atbildīgai 
personai pārņemt materiālās vērtības no Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādes „Kapu saimniecība”. Par materiālo vērtību pieņemšanas- nodošanas 
akta sagatavošanu ir atbildīga Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 
norīkota grāmatvede. 

2.3. Saulkrastu novada domes Juridiskai nodaļai nodrošināt juridisko atbalstu, 
kā arī darbinieku darba līgumu un normatīvo aktu grozījumus. Par juridisko 
atbalstu un citām saistītām darbībām ir atbildīga Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Kontroli par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Kapu saimniecība” 
reorganizāciju nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas nolikumu. 

 

 
§ 45 

Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības  
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā   

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītājas Anitas Līces 13.03.2013 iesniegumu par projektu pieteikumu konkursu, kas 
izskatīts 13.03.2013 Finanšu komitejas sēdē, un pamatojoties uz Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības izsludināto atklātā projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, nolikumu, 2011. gada 4. oktobra MK 
noteikumiem Nr. 764 „"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta 
„Zvejniekciema publisko objektu sasniedzamības uzlabošana” pieteikumu un 
saistītos dokumentus projektu konkursa pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” 
1.1.2. rīcībā „Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu 
pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides resursu saglabāšanai 
vietējiem iedzīvotājiem”, nosakot projekta kopējo summu 16 000,00 LVL, no 



kuriem 10 000,00 LVL ir projekta attiecināmās izmaksas, 6 000,00 LVL – projekta 
neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, to īstenot, uzņemoties visas saistības, kas 
attiecas uz projekta īstenošanu. 

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu 1000,00 LVL no 
projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējo projekta izmaksu 
apjomā – 16 000 LVL apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

         
 

§ 46 
Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības  

izsludinātajā atklātajā projektu konkursā   
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītājas Anitas Līces 13.03.2013 iesniegumu par projektu pieteikumu konkursu, kas 
izskatīts 13.03.2013 Finanšu komitejas sēdē, un pamatojoties uz Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības izsludināto atklātā projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, nolikumu, 2011. gada 4. oktobra MK 
noteikumiem Nr. 764 „"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta „Saulkrastu 
pludmales pieejamības un drošas vides nodrošināšana” pieteikumu un saistītos 
dokumentus projektu konkursa pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” 1.1.2. 
rīcībā „Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamībai, 
dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides resursu saglabāšanai vietējiem 
iedzīvotājiem”, nosakot projekta kopējo summu 14 000,00 LVL, no kuriem 10 
000,00 LVL ir projekta attiecināmās izmaksas, 4 000,00 LVL – projekta 
neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, to īstenot, uzņemoties visas saistības, kas 
attiecas uz projekta īstenošanu. 

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu 1000,00 LVL no 
projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējo projekta izmaksu 
apjomā – 14 000 LVL apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

 

 

 



§ 47 
Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības  

izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītājas Anitas Līces 13.03.2013 iesniegumu par projektu pieteikumu konkursu, kas 
izskatīts 13.03.2013 Finanšu komitejas sēdē, un pamatojoties uz Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības izsludināto atklātā projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, nolikumu, 2011. gada 4. oktobra MK 
noteikumiem Nr. 764 „"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
,OLEMJ: 

1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta „Saulkrastu 
brīvdabas estrādes infrastruktūras uzlabošana” pieteikumu un saistītos dokumentus 
projektu konkursa pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” 2.2.1.rīcība  „Atbalsts 
kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem”, nosakot 
projekta kopējo summu 14 000,00 LVL, no kuriem 10 000,00 LVL ir projekta 
attiecināmās izmaksas, 4 000,00 LVL – projekta neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, to īstenot, uzņemoties visas saistības, kas 
attiecas uz projekta īstenošanu. 

3. lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu 1000,00 LVL no 
projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējo projekta izmaksu 
apjomā – 14 000 LVL apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

 
 

§ 48 
Par zemes nomas līguma projekta redakcijas apstiprināšanu 

 

 Saulkrastu novada dome 2013.gada 11.martā pašvaldības mājas lapā un domes ēkā, 
redzamā vietā, ir ievietojusi informāciju par neapbūvētu zemes īpašumu iznomāšanu. 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas izstrādāto zemes nomas līguma 
projektu, kas izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 13.marta sēdē (protokols Nr.4) un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 7 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš), „pret”- nav, „atturas”- 1 (A.Krūmiņš), 
 
,OLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes nomas līguma projekta redakciju ar iespējamo nomnieku.  

 



 
§ 49 

Par termiņa pagarinājumu 
 

Saulkrastu novada domē 2013.gada 1.martā saņemts S.P. (turpmāk – Iesniedzēja), 
iesniegums par zemes pasliktināto melioratīvo stāvokli nekustamā īpašumā Vītiņu ielā 3, 
Saulkrastos, sakarā ar veikto būvniecību nekustamā īpašumā Vītiņu ielā 5, Saulkrastos. 
Iesniedzēja iesniegumā lūdz:  
1) samazināt nekustamā īpašuma nodokli un veikt pārrēķinu par iepriekšējiem gadiem; 2) 
sakārtot Vītiņu ielu, izveidojot grāvjus un veikt darbības, kas pārtrauktu nekustamā 
īpašuma Vītiņu ielā 3 pasliktināšanos; 3) atmaksāt izdevumus par ekspertu atzinumiem un 
transporta izdevumiem. 

Iesniegums izskatīts 2013.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4). 
Ņemot vērā lietas sarežģītību saistībā ar specifisko jautājumu par meliorācijas būves 
būvniecības iespēju Vītiņu ielā un, ka situācijas izvērtēšanai ir nepieciešams ilgāks 
termiņš, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
,OLEMJ:  

1. Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu par diviem mēnešiem, līdz 
2013.gada 30.maijam.  

2. Lēmumu nosūtīt Iesniedzējai uz deklarēto dzīvesvietas adresi. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas 

ielā 6, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

E.Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs 

 
 
 

,ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 24.aprīlī pl. 15:00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


