
DOMES SĒDES NR.10 LĒMUMI 
  (28.08.2013.) 

 
§2 

Par deputāta Igora Akulova  
pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma pamata 

 
Saulkrastu novada domē saņemts deputāta Igora Akulova (Nacionālā apvienība 

“Visu Latvijai!””- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 19.08.2013. iesniegums par deputāta 
pilnvaru nolikšanu (iesniegumam pievienota Korupcijas un noziedzības apkarošanas biroja 
sniegto uzziņu Nr.1/5873),  
pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma” 3.panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas 
pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos 
sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un 
3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 
termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes 
priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 
nolikšanu un pamatojoties uz LR likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likuma” 43.panta pirmo daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt deputāta Igora Akulova deputāta pilnvaras pirms termiņa. 
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 17.09.2013. noteikt nākamo 

deputāta kandidātu, kurš stāsies Igora Akulova vietā. 
 
 
 

§3 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 11.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu XX (adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, 
ir sniegusi nepatiesas ziņas. 

 
 



§4 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 30.jūlija 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

 
 

§5 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 4.jūlija 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu XX (adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai nav tiesiska pamata 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

 
 

§6 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 4.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 11.panta pirmo daļu, 12.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atteikt anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu XX (adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

 



§7 
Par nomas līguma slēgšanu  

ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
 

Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 21.08.2013. iesniegumu par nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (reģ.Nr.50003050931) nomas līgumu 
uz 1 (vienu) gadu (ar nosacījumu - ja pusēm nav iebildumu, līgums pagarinās uz 
nākamo kalendāra gadu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem) par nekustamā īpašuma 
ar kadastra Nr.8013 002 0310, kas atrodas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, sastāvā ietilpstošās ēkas (kadastra apzīmējums 8013 002 0310 001), 
atsevišķas nenorobežotas jumta daļas 7 (septiņu) kvadrātmetru platībā, nomu. 

2. Noteikt nomas maksu Ls 70,00 (septiņdesmit lati, 00 santīmi) mēnesī, kā arī 
papildus pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

 
§8 

Par  
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2013.gada 
7.augusta pieprasījumu Nr.12847, 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 203,78 
(divi simti trīs lati 78 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada līdz 
2013.gada 3.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), īpašnieka X.X.( vārds, 

uzvārds). 
 

 
§9 

Par  
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus 2013.gada 
8.augusta pieprasījumu Nr.04517/066/2013-NOS, 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 1086,66 
(viens tūkstotis astoņdesmit seši lati 66 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2012.gada līdz 2013.gada 3.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 502 
0454, īpašnieces SIA „Baltic Inn”, reģ. Nr. 44103034567, adrese Smilšu iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV – 2160. 

 
 

§10 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2013.gada 
19.jūlija pieprasījumu Nr.11835, 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 527,83 
(pieci simti divdesmit septiņi lati 83 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2011.gada līdz 2013.gada 3.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma XX (adrese), kadastra apzīmējums (xxxxx), īpašnieka X.X. (vārds, 

uzvārds). 
 

 
 

§11 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Ilgas Keršteines 2013.gada 
7.augusta pieprasījumu Nr.5580, 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 405,77 
(četri simti pieci lati 77 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gada 3.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamo īpašumu XX (īpašuma 
adrese) kadastra apzīmējums (xxxxx) un XX (īpašuma adrese), kadastra 
apzīmējums (xxxxx), īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
 

§12 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Kaspara Selecka 2013.gada 
13.augusta pieprasījumu Nr.13255, 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 24,95 
(divdesmit četri lati 95 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada līdz 
2013.gada 3.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (adrese), 
kadastra apzīmējums (xxxxx), īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
§13 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
ar SIA „EO11” 

 
 Izskatot SIA „EO11”, reģ. Nr. 40103660179, adrese Hospitāļu iela 8 - 10, Rīga, 
valdes locekļa Edžus Kārkliņa 10.08.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes 14.08.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz 2013.gada 
30.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma 7.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 31.augustu izbeigt 2013.gada 30.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu, 
kas noslēgts ar SIA “EO11”, reģ. Nr. 40103660179, par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., daļas 170 m2 platībā 
nomu. 

2. Par līguma izbeigšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 
  
 
 



§14 
Par adreses maiņu 

 
 Izskatot DKS „Jubileja”, reģ. Nr. 40103057328, adrese „Jubileja”, Jubileja, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., valdes priekšsēdētāja R.Bruņas 02.08.2013. iesniegumu, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.10.,11. un 29. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Nekustamam īpašumam, kadastra apzīmējums 8033 003 0897, zemei un ar to 
funkcionāli saistītām ēkām, mainīt adresi no 

„Jubileja”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz 
„Jubileja 173A”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
 
 

§15 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Rozēni’’ (kadastra apzīmējums 
80330010425), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§16 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot SIA „Līcīši”, reģ.Nr.41201004177, pilnvarotās personas X.X. (vārds, 
uzvārds)23.07.2013. iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Jaunvītiņi 2’’ (kadastra apzīmējums 
80330031118) un „Apogi’’ (kadastra apzīmējums 80330030126), Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§17 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Kalnbrieži” (kad.nr.80330010895) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330011145, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

 
§18 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

3. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Brekši” (kad.nr.80330040165), Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 



 
 
 

§19 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Atslēgas” (kad.nr.80330030900), Vēsma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 

§20 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 12.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunveļas”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330030175, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80330030176, platība 1,5 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030176 nosaukumu 
„Mežveļas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Noteikt nekustamam īpašumam „Mežveļas’’ zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.  

 
 
 
 
 



§21 
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 
„Vecplatkāji” detālo plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu novada domes 27.05.2009. 
lēmumu Nr.7 §33, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
1.1. detālplānojumā ‘’liters 1’’ (platība 3008 m2)- „Vecplatkāji 1’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.2. detālplānojumā ‘’liters 2’’ (platība 4021 m2)- „Vecplatkāji 2’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.3. detālplānojumā ‘’liters 3’’ (platība 3000 m2)- „Vecplatkāji 3’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.4. detālplānojumā ‘’liters 4’’ (platība 3000 m2)- „Vecplatkāji 4’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.5. detālplānojumā ‘’liters 5’’ (platība 3168 m2)- „Vecplatkāji 5’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.6. detālplānojumā ‘’liters 6’’ (platība 3305 m2)- „Vecplatkāji 6’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.7. detālplānojumā ‘’liters 7’’ (platība 3012 m2)- „Vecplatkāji 7’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.8. detālplānojumā ‘’liters 8’’ (platība 3309 m2)- „Vecplatkāji 8’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.9. detālplānojumā ‘’liters 9’’ (platība 3000 m2)- „Vecplatkāji 9’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.10. detālplānojumā ‘’liters 11’’ (platība 3000 m2)- „Vecplatkāji 10’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600; 
1.11. detālplānojumā ‘’liters 10’’ (platība 6508 m2)- „Vecplatkāji’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601; 
 



§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 
 

§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 14.08.2013. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.  
 
 
 
 

§24 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  
zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas”  

 
Izskatot nekustamo īpašumu īpašnieku X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, 

uzvārds) iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem „Timmāji”, 
kadastra Nr. 80330010399 un „Artas”, kadastra Nr. 80330010405, pamatojoties uz 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 
16.oktobra noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 101. punktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam, 
atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.08.2013. lēmumam (protokols 
Nr.2),  
  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma zemes gabaliem „Timmāji”, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr.8033 001 0399, un „Artas”, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr.8033 
001 0405, izstrādi. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Saulkrastu būvvaldes vadītāju 

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

divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
5. Paziņojumu par detālplānojuma „Timmāji” un „Artas” izstrādes uzsākšanu publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 
 
 

§25 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 14.augusta 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2) un, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 6.punktu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”. 

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 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 
26.marta saistošos noteikumus Nr.4 „Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
administratīvās teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas un 
saglabāšanas noteikumi” ar lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi. 

 
 

 

         



 

§26 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. -2024.gadam 

 grozījumu izstrādes uzsākšanu 
 

Izvērtējot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, 
atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2013.gada 17.jūlija 
lēmumam (protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 1.punktu un 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu 
izstrādi.  

2. Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Līci. 

3. Apstiprināt teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādes 
Darba uzdevumu. 

4. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

 
 

§27 
Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 13.08.2013. 
iesniegumu Nr. 01-5/123, kas izskatīts 14.08.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo 
daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:  

Rita Brīvkalne- Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
nepilngadīgo lietu inspektore; 
Ingūna Feldmane- Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja; 
Sigita Kliedere- Saulkrastu sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm ar 
bērniem; 
Baiba Meldere- Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
Baiba Cīrule- Zvejniekciema vidusskolas sociālā pedagoģe; 
Laima Laicāne- Saulkrastu vidusskolas sociālā pedagoģe; 
Rota Ļihačeva- psiholoģe; 
Vēsma Bērziņa- ģimenes ārste. 
 



 

 
 
 

§28 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 8.augustā saņemts X.X. (vārds, 

uzvārds) deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, 
LV-2160, iesniegums ar lūgumu palielināt pašvaldības kompensācijas apmēru par 
dēla X.X. (vārds, uzvārds) privātās iestādes „Pūces skola” pakalpojumu saņemšanu, 
sakarā ar trešā nepilngadīgā bērna X.X. (vārds, uzvārds), dzimšanas apliecība 
(xxxxx), piedzimšanu ģimenē. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.12.2012. 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”, turpmāk testā –Noteikumi, 3.1punktu, kas nosaka, ka 
ja ģimenē it trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, pašvaldības kompensācijas apmērs ir 
120 lati mēnesī par privātas iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam un 
Noteikumu 1.4.punktu, 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 likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas 14.08.2013. atzinumu par kompensācijas palielināšanu 
(protokols Nr.2), un pamatojoties uz 2013.gada 4.jūnijā ar X.X. (vārds, uzvārds) 
noslēgtā līguma par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 5.1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) 120,00 (viens simts 
divdesmit lati, 00 santīmi) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) 
apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

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

 
§29 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 14.augustā saņemts X.X. (vārds, 
uzvārds), deklarētā dzīvesvieta XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērnam X.X. (vārds, uzvārds), 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, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu 



 

novada domes 28.12.2012. 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, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 14.08.2013. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) 75,00 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

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

 
 

 
§30 

Par VJMMS reglamenta par mācību līdzfinansējumu apstiprināšanu 
 

Izskatot VJMMS direktores I. Lazdauskas 08.08.2013. iesniegto „VJMMS 
reglamentu par mācību līdzfinansējumu 2013./2014.mācību gadam” projektu, kas 
izskatīts VJMMS 29.05.2013. Pedagoģiskās padomes sēdē (protokols Nr.2) un 
Saulkrastu novada domes 14.08.2013. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
27. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
G.Zonbergs), „pret”- 1 (S.Ancāne), „atturas”- 2 (A.Dulpiņš, M.Kišuro), 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas reglamentu par 
mācību līdzfinansējumu 2013./2014. mācību gadam. 

2. Noteikt, līdz ar saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības programmu realizēšanai” spēkā stāšanos, 
VJMMS reglaments par mācību līdzfinansējumu 2013./2014.mācību gadam 
zaudē spēku. 

 
§31 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
par maksas autostāvvietas lietošanu 

 
 Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2013.gada 14.augusta 
iesniegumu, kas izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 14.augusta sēdē (protokols 
Nr.2), ievērojot, ka starp Saulkrastu novada domi un SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kopš 2011.gada 8.jūnija bija spēkā deleģēšanas līgums, ar kuru 
Saulkrastu novada pašvaldība deleģēja sabiedrībai izpildīt pašvaldībai piekrītošu 



 

uzdevumu, kas saistīts ar publiskai lietošanai paredzētās autostāvvietas, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās (pie Baltās kāpas) uzturēšanu, un 
sabiedrība to izpildījusi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā, nodrošinot maksas 
autostāvvietas lietošanas kārtību un izpildi,  
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 
41.panta pirmo daļu, 43.panta pirmo, otro un trešo daļu, 45.panta otro daļu, 46.pantu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
14.punkta a) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 3.panta piekto daļu, 4.panta trešo daļu, 11. un 14.pantu, 48.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 161.pantu un Saulkrastu novada domes 
11.05.2011. (prot. Nr.10, § 1) saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par maksas 
autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu par maksas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās, ierīkošanu, uzturēšanu, 
apkalpošanu un pārvaldīšanu. 

 
 

§32 
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, 
novadīšanu un attīrīšanu, siltumapgādi. Savukārt, saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un laukumu 
būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
50.panta septīto daļu pašvaldības funkcija ir pārvaldīt dzīvojamās mājas līdz to 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras 
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai.  

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka 
Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 
pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu 
Saulkrastu novada dome ir izveidojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir tvaika un 



 

karstā ūdens piegāde, ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, inženiersistēmu montāža, 
ēku, būvju vai to daļu būvēšana, ēku tīrīšana un uzkopšana un tamlīdzīga darbība.  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta, likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas izrietošus pārvaldes 
uzdevumus un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem. 

Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” sniegto pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada 
pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu tiek izvērtēta nepieciešamība pašvaldības 
sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo 
likumu citastarp nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem 
būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā 
pasūtītāja kontrolē, tās kapitāla daļas pilnībā pieder pasūtītājam un vismaz 80% tās 
gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde pasūtītāja interesēs. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss” ir Saulkrastu 
novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Saulkrastu 
novada pašvaldībai un tā atrodas pilnībā pašvaldības kontrolē. Sabiedrības darbības 
joma un piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem izriet no Saulkrastu 
novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, 
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā 
daļā noteiktās autonomās kompetences, kuras īstenošana Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz 
deleģēšanas līguma slēgšanas brīdi sastāda 91,5% no sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu komunālserviss” kopējā apgrozījuma.  

 
Ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas 14.08.2013. sēdes atzinumu, 

protokols Nr.2, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu- organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, siltumapgādi, ielu, ceļu un 
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā arī dzīvojamo māju 
pārvaldīšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

 
 
 
 



 

§33 
Par iestādes „Saulkrastu novada dome”  

nolikuma apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikuma projektu, kas tika 
izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 14.augusta sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 28.pantu,  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 
Apstiprināt iestādes „Saulkrastu novada dome” nolikumu. 
 
 

§34 
Par zaudējumu atlīdzināšanu 

 
Saulkrastu novada dome (turpmāk arī- Dome) 2013.gada 30.aprīlī saņēma 

X.X. (vārds, uzvārds), dzīvesvietas XX (adrese), iesniegumu par zaudējumu 
atlīdzināšanu. Saskaņā ar iesniegumā minēto, zaudējumi X.X. (vārds, uzvārds) 
saistībā ar Domes Administratīvās komisijas 2012.gada 23.oktobra pieņemto lēmumu 
Nr.D63-81, kurš ir atcelts ar Rīgas rajona tiesas 2013. gada 2.aprīļa spriedumu. 
 Iesniedzējas 2013.gada 30.aprīļa iesniegums ir izskatīts Domes Finanšu 
komitejas 2013.gada 15.maijā sēdē un Domes 2013.gada 29.maija sēdē (prot. Nr.7, § 
50). Dome, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības 
likuma 16.panta otro daļu un 18.panta trešo daļu, pieņēma lēmumu X.X. (vārds, 

uzvārds) iesnieguma par zaudējumu atlīdzību izskatīšanas termiņu pagarināt uz 
četriem mēnešiem. 
 2013.gada 1.jūlijā Dome saņēma X.X. (vārds, uzvārds) 2013.gada 27.jūnija 
iesniegumu “Par papildus dokumentu iesniegšanu”.  
 Izskatot Juridiskās nodaļas sagatavotu atzinumu un, pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 92.pantu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 1.panta otro daļu, 2.panta trešo daļu, 7.panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumiem Nr.859 „Noteikumi par 
privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ:  
1.Atlīdzināt X.X. (vārds, uzvārds) radušos zaudējumus Ls 55,34 apmērā saistībā ar 
Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas 2012.gada 23.oktobra pieņemtā 
lēmuma Nr.D63-81 atcelšanu. 
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai 1.punktā minēto summu piecu darba dienu laikā 
pārskaitīt uz X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto bankas kontu. 



 

 
§35 

Par debitora parāda norakstīšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
2013.gada 12.augusta iesniegumu, kas izskatīts 2013.gada 14.augusta finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.2 un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā 
noteiktajam, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Norakstīt X.X. (vārds, uzvārds) debitora parādu par zemes nomu par summu 
Ls 3,23 (trīs lati, 23 santīmi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
debitora parāda norakstīšanu. 

 
 
 
 

§36 
Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžetā 

  
Izskatot galvenās grāmatvedes 22.07.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes 14.08.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 250,00 latiem; 

1.2. palielināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 250,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
 
 
 



 

§37 
Par līdzekļu piešķiršanu gājēju tilta un koka laipu remontam 

  
Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 30.07.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.08.2013. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus no speciālā budžeta „Ostu maksas” 3 600 latus gājēju tilta 
pār Aģi pie Jūras prospekta seguma remontam un koku laipu noejai uz jūru no 
Upes ielas remontam Skultes ostas teritorijā. 

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

 
 
 

§38 
Par izmaiņām pašvaldības 2013.gada budžetā 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

finansista G.Vīganta 13.08.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 14.08.2013. sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti” par 12 698,00 latiem; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” par 807 617,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana 

Saulkrastu novada ūdenstilpnēs, 2.Kārta”” par 4331,00 latiem (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem); 

2.2. Izdevumu pozīciju „Projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Pēterupes upē, Saulkrastu novada teritorijā”” par 4156,00 latiem (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem); 

2.3. Izdevumu pozīciju „Projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Ķīšupes upē, Saulkrastu novada teritorijā”” par 4211,00 latiem (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 



 

biedrībām un nodibinājumiem); 
2.4. Izdevumu pozīciju „Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” par 772 

700,00 latiem (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3261 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem); 

2.5. Izdevumu pozīciju „Telpu remonts PII "Rūķītis"” par 34917,00 latiem 
(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) 
par 25 382,00 latiem un EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 9 535,00 
latiem). 

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

 
 
 
 

§39 
Par izmaiņām pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja”  

2013.gada budžetā 
  

Izskatot iestādes „Sociālās aprūpes māja” direktores J.Skujiņas 12.08.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 14.08.2013. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Sociālās aprūpes mājas budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālās aprūpes mājas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 

atalgojums) par 715,00 latiem; 
1.1.2. EKK 2236 (Bankas komisijas pakalpojumi) par 80,00 latiem 
1.2. palielināt Sociālās aprūpes mājas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par 715,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2239 (Pārējie iestādes administratīvie izdevumi) par 80,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§40 
Par VJMMS 2013.gada budžeta izmaiņām 

  
Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 22.07.2013. un 05.08.2013. 

iesniegumus, kas izskatīti Saulkrastu novada domes 14.08.2013. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 



 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai - 

VJMMS (Carnikava)” par 338,00 latiem; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Vecāku finansējums VJMMS” par 600,00 

latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 

2.1. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skola - 
Citu pašvaldību finansējums” par 338,00 latiem (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi) par 126,00 latiem un EKK 2122 (Pārējie 
komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 212,00), lai varētu 
piedalīties XIII Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā – festivālā 
„Mūzika bez robežām” 

2.2. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skola - 
Vecāku finansējums” par 600,00 latiem (EKK 2233 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem) par 96,00 latiem un EKK 2261 (Ēku, telpu īre 
un noma) par 504,00), lai varētu veikt VJMMS vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas izbraukuma mācību prakses – plenēra nodrošināšanu 

2.3. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skola - 
Vecāku finansējums” par 230,00 latiem - EKK 2232 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem) par 230,00 latiem. 

3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
3.1. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skola - 

Vecāku finansējums” par 38,00 latiem - EKK 3263 (Ēdināšanas izdevumi) 
par 38,00 latiem; 

3.2. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skola - 
Dotācijas” par 192,00 latiem - EKK 1227 (Darba devēja izdevumi 
veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 192,00 
latiem. 

4. Lēmuma 1., 2. un 3. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§41 
Par līdzekļu piešķiršanu no speciālā budžeta projekta  

„Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Skultes kokostā,1.kārta” realizācijai 
  

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 
26.08.2013. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 



 

NOLEMJ: 
1. Piešķirt līdzekļus no speciālā budžeta „Ostu maksas” 22 858,00 latus projekta 

„Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Skultes kokostā,1.kārta” realizācijai, 
pārskaitot dotāciju SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā. 

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

 
 

§42 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 28.08.2013. 
iesniegumu, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu vidusskolas budžeta 2013.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1147 (Piemaksa par papildus 

darbu) par 450,00 latiem; 
1.1.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 104,00 latiem; 
1.1.3. EKK 2112 (Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 

100,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 

organizēšana) par 100,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 555,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas izdevumi) 

par 350,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 150,00 latiem; 
1.1.8. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 100,00 latiem; 
1.1.9. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 1 

311,00 latiem; 
1.1.10. EKK 2269 (Pārējā noma) par 60,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 350,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 2 930,00 latiem. 

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

 
 

 
Domes priekšsēdētājs      E.Grāvītis 

 
 Nākamā ikmēneša Saulkrastu novada domes sēde notiks trešdien, 25.septembrī, 
plkst.15.00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8. 


