
 
DOMES  SĒDES  LĒMUMI 

(29.02.2012.) 
 

  §  2. 
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

amatpersonu Skultes ostas valdē 
Izskatot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.02.2012. 

vēstuli Nr. 5.1.18-1e/2549 par VARAM amatpersonu Skultes ostas valdē, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Ancāns),  
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvi  Henriju Avotu. 

2. Iekļaut Skultes ostas valdē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvi – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes direktora vietnieku Kontroles daļas vadītāju Elmāru Jasinski. 

 
 
 

  § 3. 
Par Satiksmes ministrijas  

amatpersonu Skultes ostas valdē 
Izskatot LR Satiksmes ministrijas 20.01.2012. rīkojumu Nr. 01-03/32 par 

Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Skultes ostas valdē, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Ancāns),  
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes LR Satiksmes ministrijas pārstāvi             
Māri Zelgalvi. 

2. Iekļaut Skultes ostas valdē LR Satiksmes ministrijas pārstāvi – Satiksmes 
ministra ārštata konsultatīvo padomnieku Andri Juršānu. 

 
 

§ 4. 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 Saulkrastu novada dome 29.09.2010. ir pieņēmusi lēmumu Nr.11§33 „Par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Pašvaldībā  ir iesniegta 
teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Izskatījusi iesniegto teritorijas plānojuma  
pirmo redakciju un, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
22.02.2012. lēmumu, protokols Nr.3, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 8. panta trešo daļu un   
atbilstoši LR  Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36. punktam,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1.  Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju.  

2. Paziņojumu par teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt 
pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 
§ 5.  

Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana 
2012.gada 24.janvāra pieprasījumu Nr.265, 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, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 126,21 
(viens simts divdesmit seši lati 21 santīms) apmērā par laika periodu no 2007.gada 
4.ceturkšņa līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 
 

§ 6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko 2012.gada 
30.janvāra pieprasījumu Nr.670, 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, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 191,95 
(viens simts deviņdesmit viens lats 95 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2010.gada 28.jūlija līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 7. 
Par cirsmas izsoles organizēšanu 

Saulkrastu pašvaldības īpašumā Murjāņu iela 22 
 Izskatot SIA “Arco Development Saulkrasti”, reģ. Nr. 40003978251, adrese 
Brīvības iela 39, Rīga, 04.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  



 
 NOLEMJ: 

           1. Organizēt cirsmas izsoli pašvaldības īpašuma Murjāņu iela 22, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., teritorijas daļā, kas nomnieka SIA “Arco Development Saulkrasti” 
izstrādātajā projektā paredzēta ceļa izbūvei un pirmās kārtas apbūvei; 
            2. Cērtamo koku kubatūras noteikšanai pieaicināt speciālistu un izstrādāt 
cirsmas izsoles noteikumus; 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistam Artim Blankenbergam organizēt 
cirsmas izsoli. 
 
 

§ 8. 
Par zemes vienības atdalīšanu,  

nosaukuma piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu 
 Izskatot personas 09.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2, pamatojoties uz  Civillikuma 1036. pantu, 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, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

 NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Bites”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010124, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 80330011280, platība 0,1256 ha, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu; 
2. Izveidotajam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu: 
                     “Spāres”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
3. Noteikt izveidotā nekustamā īpašuma “Spāres” lietošanas mērķi:  

                                 neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,  kods – 
0600. 
 
 

§ 9. 
Par ceļa servitūta noteikšanu pašvaldības zemes īpašumam 

 “Torņi”,  Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.    
 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2, 
pamatojoties uz Civillikuma 1036.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 

Noteikt Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma “Torņi”, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8033 003 2904, 4,5 m platu 
ceļa servitūtu par labu īpašumam “Līči 57”, Līči, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 003 0109.  



 
 

§10. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 12.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Atpūtas iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010606, kopējā platība 2800 kv.m, dalīto 
lietošanas mērķi:  
1300 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
1500 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods – 0101”. 
 
 

§11. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas iela 37/39, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130030554, kopējā platība 6042 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
4842 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība,  kods – 0201”. 
 
 

§ 12. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas 17.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130030249, kopējā platība 2274 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1200 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 



1074 kv.m platībai  –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība,  kods – 0101”. 

 
 
 

§ 13. 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130030344, kopējā platība 4597 kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
2597 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
2000 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
 
 

§ 14.  
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 Izskatot pilvarotās personas Ludmilas Stavro., 19.01.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (N.Līcis),  
NOLEMJ:  
   Noteikt nekustamā īpašuma “Vijas”, Lilaste, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330040565, kopējā platība 6776  kv.m, dalīto lietošanas mērķi:  
1628 kv.m platībai  -  “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
5148 kv.m platībai –  “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
 

§ 15. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot personas 12.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2,  pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  



 Mainīt nekustamā īpašuma Līvciema iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330011225, platība 0,0628 ha, lietošanas 
mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši 
īpašuma        pašreizējai izmantošanai. 
 

§ 16.  
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot personas 18.01.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols 
Nr.2,  pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 20A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130030365, platība 2631 kv.m, lietošanas mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši 
īpašuma        pašreizējai izmantošanai. 
 
 

§ 17. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2,  
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130030365, platība 2676 kv.m, lietošanas mērķi no  
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši 
īpašuma        pašreizējai izmantošanai. 
 
 

§ 18. 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 Izskatot personas iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 2, pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.06.2007. 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ: 
  1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ‘’Sultānkursīši’’ (kadastra apzīmējums 
80330010364), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
    2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§ 19. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas 09.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.2, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Draudzības iela 35, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010563, platība 0,12 ha. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 20. 
Par zemes īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  

zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 
 Izskatot Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 13.02.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.2, 
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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA 
sertifikāts Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma “Saulīte 81”, 
Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330021545, tirgus 
vērtību LVL 2 100,00 (divi tūkstoši viens simts lati 00 santīmi). 
 
 2. Noslēgt ar ēkas īpašnieci zemes pirkuma - pārdevuma līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes īpašumu “Saulīte 81”, Saulīte, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējumus 80330021545, platība 0,0509 
ha.  
 



 
§ 21. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores 2012.gada 17.janvāra 
iesniegumu, kurā norādīts, ka Saulkrastu pašvaldības nekustamā īpašuma Krasta iela 
16A, Saulkrasti, sakņu dārza nomnieks  Valentīns Galkins pēc Iedzīvotāju reģistra 
datiem miris 29.04.2011. Ar Saulkrastu novada domes 25.05.2011. lēmumu Nr.11§17 
V.Galkinam izbeigts zemes nomas līgums.  Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 25.panta .trešo daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, 
M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 29.04.2011. mirušā Valentīna 
Galkina nomāto sakņu dārzu Krasta  iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., Ls 11,92 
(vienpadsmit lati 92 santīmi)  apmērā. 
  
 

§ 22. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 23.01.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S,Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 
 

§ 24. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 27.02.2012. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25%. 
 
 

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot 26.01.2012. 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” 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 26. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 02.02.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 27. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 09.02.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 28. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 



 Izskatot personas 13.02.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 29. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 12.02.2012. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 30. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 10.02.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§ 31. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 13.02.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  

 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 



 
§ 32. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 16.02.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 

 
 

§ 33. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 21.02.2012. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 

§ 34. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 20.02.2012. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 35. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 21.02.2012. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 



 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 

§ 36. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 23.02.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, G.Lāčauniece, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (S.Ancāne),  
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 37. 
Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” finansiālo stāvokli 

 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss”10.02.2012. iesniegumu Nr. 48/01-9 
par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr.3, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1.Veikt auditu SIA “Saulkrastu komunālserviss” saimnieciskās darbības 
izvērtēšanai siltumapgādē, siltumtarifa veidošanās pamatotības detalizētu 
izmaksu analīzi. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Ancāns, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Silavnieks), 
NOLEMJ: 

2.Izveidot revīzijas komisiju SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības 
izvērtēšanai. Kandidatūras darbam revīzijas komisijā deputātiem iesniegt līdz 
07.03.2012. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, A.Ancāns, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  

3.SIA „Saulkrastu komunālserviss” līdz 15.05.2012. iesniegt saimnieciskās 
darbības plānu 2012.gadam. 
 

 
 

§  39. 
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
izstrādāto saistošo noteikumu projektu „Mājas(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Saulkrastu novadā”, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 15.02.2012. sēdē, protokols Nr.2,  pamatojoties uz 
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības 
likumu, Veterinārmedicīnas likumu, LR Ministru kabineta 04.04.2006.noteukumiem 



Nr.266 „Labturības prasības mājas(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai,” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Mājas(istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Saulkrastu novadā”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai saskaņošanai. 

 
 

§ 40. 
Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu iela 13B pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 Saulkrastu novada dome 28.09.2011. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19§39 „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam  Ainažu ielā 13B, Saulkrastos”. 
Pašvaldībā  ir iesniegta detālplānojuma pirmā redakcija. Izskatījusi iesniegto 
detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos pirmo redakciju un, 
saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. lēmumu, 
protokols Nr.2,  atbilstoši LR  Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72., 73.,  un 74. 
punktam,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1.  Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 
zemes gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos  pirmo redakciju. Sabiedriskās 
apspriešanas laiku noteikt no 2012. gada 12. marta  līdz 2012. gada 10. 
aprīlim. 

2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt 
pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

§ 41. 

Par detālplānojuma zemes gabalam Rīgas ielā 41A, Saulkrastosapstiprināšanu 
un saistošo noteikumu izdošanu 

    Izskatījusi iesniegto detālplānojuma redakciju zemes gabalam Rīgas ielā 41A,  
Saulkrastos, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.02.2012. 
sēdē  (sēdes protokols Nr.2), pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 
piekto daļu,  LR Ministru kabineta 2009.gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1; 78. un 79. punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret” - nav, 
„atturas” – 1 (S.Ancāne), NOLEMJ: 



1. Apstiprināt iesniegto detālplānojumu zemes gabalam Rīgas ielā 41A, 
Saulkrastos, kadastra Nr.8013 003 0578. 
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. __“Detālplānojums zemes gabalam Rīgas ielā 
41A, Saulkrastos”. 

3. Lēmumu publicēt pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā  
“Saulkrastu Domes Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 

8, Saulkrastos, domes darba laikā.  

 
§ 42. 

Par detālplānojuma „Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu 
         Izskatot G.Z.iesniegumu par detālplānojuma „Priežkalni”, kas apstiprināts 2006. 
gada 30. novembrī ( domes sēdes protokols Nr.14§ 55), grozījumu  izstrādes 
uzsākšanu,  pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 9., 56., 61. un 67. 
punktu, atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.07.2011. 
lēmumam,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

      1. Uzsākt detālplānojuma „Priežkalni” grozījumu izstrādi. 
      2. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu darba uzdevumu. 

      3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci. 

 4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Guntu Zelgalvi divu nedēļu laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 

 5. Paziņojumu par detālplānojuma „Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu 
publicēt pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu Domes 
Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 
§ 43. 

Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu 
    Izskatījusi SIA „Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495 iesniegumu par mobilo 
sakaru bāzes stacijas būvniecību „Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. pantu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:Rīkot būvniecības ieceres „Mobilo sakaru bāzes stacijas” būvniecība 
„Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 8033 003 0915, 
publisko apspriešanu. Paziņojumu par paredzētās būves publisko apspriešanu publicēt 
pašvaldības mājaslapā un  informatīvajā izdevumā  “Saulkrastu Domes Ziņas”.  

 



§ 44. 
Par Saulkrastu novada Civilās aizsardzības komisijas izveidi 

 Izskatot Babītes novada pašvaldības 24.01.2012. vēstuli, kas izskatīta 
15.02.2012. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.2, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās 
aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu un  LR Ministru kabineta 
22.09.2009.noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības 
komisijas sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 
 komisijas priekšsēdētājs – Normunds Līcis, domes priekšsēdētāja vietnieks; 
 komisijas priekšsēdētāja vietnieks - _________________, Valts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta priekšnieka norīkota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
amatpersona; 
 komisijas locekļi: 
  Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs; 
 Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors; 
 Valdis Kalniņš, pašvaldības policijas priekšnieks; 
 Guntars Ozoliņš, SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis. 

2. Uzdot komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos pasākumus 
Civilās aizsardzības jomā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 28.10.2009. lēmumu ( 
sēdes protokols Nr.11§3) „Par Saulkrastu novada piedalīšanos apvienotās 
civilās aizsardzības komisijas izveidē.” 

          
§ 45. 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
21.02.2012. iesniegumu, kas izskatīti 22.02.2012 Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda , 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā” par 
kopējo summu 4357,84 LVL. 

 
§ 46. 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 



Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
21.02.2012. iesniegumu, kas izskatīti 22.02.2012 Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda , 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā” par 
kopējo summu 3710,56 LVL. 

 
§ 47. 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
21.02.2012. iesniegumu, kas izskatīti 22.02.2012 Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē,  par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība” zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda , 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Zivju 
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” par kopējo 
summu 1044.00 LVL. 

 
§ 48. 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
21.02.2012. iesniegumu, kas izskatīti 22.02.2012 Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda , 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs, 2.kārta” 
par kopējo summu 5224,11 LVL. 

 



§ 49. 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas nolikumā  

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles priekšlikumu 
izdarīt grozījumu Saulkrastu vidusskolas nolikumā, kas izskatīts 15.02.2012. 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, protokols Nr.1, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmo daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

Izdarīt ar Saulkrastu novada domes 2009.gada 29.aprīļa (prot.nr.6§71) 
lēmumu apstiprinātajā Saulkrastu vidusskolas nolikumā šādu grozījumu: 

papildināt 12.punktu ar apakšpunktu 12.5. šādā redakcijā: 
„12.5.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programmu (programmas kods:3101 10 13)”. 
 

§ 50. 
Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas nolikumā  

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa priekšlikumu 
izdarīt grozījumus Zvejniekciema vidusskolas nolikumā, kas izskatīti 15.02.2012. 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, protokols Nr.1, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmo daļu, „Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu”, Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu 
apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības" 
5.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

Izdarīt ar Saulkrastu novada domes 2006.gada 29.marta (prot.nr.5§37) 
lēmumu apstiprinātajā Zvejniekciema vidusskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1. papildināt 37.punktu ar apakšpunktu 37.22. šādā redakcijā: 
„37.22. Zvejniekciema vidusskolas iekšējie datu aizsardzības noteikumi un 
grozījumus tajā apstiprina skolas direktors.” 
2. papildināt 37.punktu ar apakšpunktu 37.23. šādā redakcijā: 
„37.23. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība un grozījumus tajā 
apstiprina skolas direktors.” 
3. izteikt 48.punktu šādā redakcijā: 
„48. Zvejniekciema vidusskola izveido un uztur datorizētu izglītojamo un 
darbinieku uzskaiti atbilstoši VIIS skolvadības programmatūrai.” 

 
§ 51. 

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu  
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas 

Lazdauskas iesniegumu par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 
apstiprināšanu, kas izskatīts15.02.2012. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejā, protokols Nr.1, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 
9.panta otro daļu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu. 
2. Uzskatīt par spēku zaudējušu ar Saulkrastu novada domes 2002.gada 

22.maija (prot.Nr.5§29) lēmumu apstiprināto Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas nolikumu.  
 

§ 52. 
Par grozījumiem  

Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošajos noteikumos Ir.15  
„Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei”  
30.01.2012. Saulkrastu novada pašvaldībā tika saņemts Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr.17-1e/1372, kurā izteikts 
iebildums par Saulkrastu novada domes 28.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādīts, ka saskaņā 
ar Administratīvā procesa likuma 59.panta trešo daļu, ja iestādei nepieciešamā informācija ir 
nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, 
nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībnieka. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10.panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras 
privātpersonas labā, bet 10.panta astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas 
ērti un pieejami privātpersonai. Līdz ar to, pašvaldība nav tiesīga prasīt iesniegt dokumentus 
(informāciju), kas jau ir pašvaldības rīcībā. Tādejādi attiecībā uz pašvaldībā reģistrētajiem 
bērniem pašvaldība nav tiesīga prasīt dzimšanas apliecības kopiju un Bāriņtiesas lēmuma 
kopiju.  

Ņemot vērā iepriekš minēto ir sagatavoti atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos, 
kas izskatīti 15.02.2012. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta ceturto 
daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret” - 
nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.___ „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” (pielikumā). 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

 
 

§ 53. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 



Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-
14.3/0220120193/In 450  reģistrēts E.Ģ. deklarētā dzīvesvieta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam K.Ģ., Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju E.Ģ. LVL 75 (septiņdesmit pieci 
lati) mēnesī par to, ka viņas dēls K.Ģ. apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju E.Ģ.līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību. 

 
§ 54. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-

14.3/0220120190/In 447  reģistrēts I.M., deklarētā dzīvesvieta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai A.M. deklarēta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju I.M. LVL 75 (septiņdesmit pieci 
lati) mēnesī par to, ka viņas meita A.M. apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju I.M. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību. 

 



§ 55. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-
14.3/0220120199/In 454  reģistrēts I.M., deklarētā dzīvesvieta: Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar 
to, ka iesniedzējas dēlam M.M., deklarēts: Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav 
nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju I.M. LVL 75 (septiņdesmit pieci 
lati) mēnesī par to, ka viņas dēls M.M. apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju I.M. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.  

 
§ 56. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-

14.3/0220120205/In456  reģistrēts I.S. deklarētā dzīvesvieta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam E.K.S, deklarēts: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju I.S.LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) 
mēnesī par to, ka viņas dēls E.K.S.apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju I.S. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību. 



 
§ 57. 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-

14.3/0220120187/In 444  reģistrēts J.K. deklarētā dzīvesvieta: Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja dēlam H.K. deklarēts: Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju J.K.LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) 
mēnesī par to, ka viņa dēls H.K. apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces 
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju J.K. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.  

 
 

§ 58. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 13.februārī saņemts un ar Nr.01-
143/0220120159/In 433  reģistrēts L.B, deklarētā dzīvesvieta: Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar 
to, ka iesniedzējas aizbildnim D.G. deklarēts: Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju L.B. (septiņdesmit pieci lati) mēnesī 
par to, ka viņas aizbildnis D.G. apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces 
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 



2. Noslēgt ar iesniedzēju L.B. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību. 

 
 

§ 59. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 14.februārī saņemts un ar Nr.01-
14.3/0220120188/In 445  reģistrēts S.S., deklarētā dzīvesvieta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai S.K. deklarēta: Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju S.S. LVL 75 (septiņdesmit pieci 
lati) mēnesī par to, ka viņas meita S.K. apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju S.S. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību. 

 
 

§ 60. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 15.februārī saņemts un ar Nr.01-

14.3/0220120208/In457  reģistrētsV.S., deklarētā dzīvesvieta: Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka 
iesniedzēja dēlam M.S. deklarēts: Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot augstāk 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 15.02.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  



 NOLEMJ:  
1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju V.S. LVL 75 (septiņdesmit pieci 

lati) mēnesī par to, ka viņa dēls M.S. apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar iesniedzēju V.S. līgumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.  

 

§ 61. 
Par atļauju norakstīt šaubīgo debitoru parādus 

Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” 19.01.2012. 
iesniegumu Nr. 7/D, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr. 
3, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,Saulkrastu novada dome, 
atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, 
S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – 
nav,  
NOLEMJ: 
 Atļaut Saulkrastu pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja” norakstīt 
šaubīgo debitoru sarakstā esošos parādus: 

1) Klientes K.K., maksātājs V.R. parādu par sniegto pakalpojumu Ls 110,75 
(viens simts desmit lati un 75 santīmi); 

2) Klientes V.A., maksātājs G.P. parādu par sniegto pakalpojumu Ls 688,32 
(seši simti astoņdesmit astoņi lati un 32 santīmi). 

 

 
§ 62. 

Par grozījumiem budžetā  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem PII „Rūķītis” 
pirmsskolas izglītības skolotāju algām Ls 5 680 apmērā, lai PII „Rūķītis” 
ievērotu līdztiesības principus un izlīdzinātu algas likmes starp skolotājiem.  
 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§ 63. 
Par tiesībām slēgt saimnieciskos līgumus 

 Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas iesniegumu, kas izskatīts 
15.02.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.3, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

Apstiprināt tiesības slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām 
personām līdz Ls 3000.00 (trīs tūkstoši latu 00 santīmi) un veikt grozījumus 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā. 



 
 

§ 64. 
Par līdzekļiem kas paredzēti bērnu sociālajai rehabilitācijai 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītājas Anitas 
Bogdanovas 13.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 15.02.2012., protokols Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 
Ieņēmumu pozīciju „Pārējie transferti - sociālā rehabilitācija” par 1000,00 latiem 
Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumus: 
Izdevumu pozīciju „Sociālais dienests” ekonomiskās klasifikācijas kodu 2232 (Uz 
uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 1000,00 latiem; 
1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 65. 
Par mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm 

 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 13.02.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
15.02.2012., protokols Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada 2012.gada izdevumos: 
samazināt Saulkrastu novada izdevumos norādīto atlikumu 24 601 latu apmērā: 
palielināt Saulkrastu novada izdevumu plānu pozīcijas: 
Mērķdotācijas pedagogiem Saulkrastu vidusskola 16 016 Ls; 
Mērķdotācijas pedagogiem Zvejniekciema vidusskola 7 109 Ls; 
Ārpusskolas nodarbības Saulkrastu vidusskola  1 476 Ls; 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 66. 
Par mērķdotācijas sadali 5.-6.gad. apm. pedagogiem 

 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 14.02.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
15.02.2012., protokols Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 



Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada 2012.gada izdevumos: 
samazināt Saulkrastu novada izdevumos norādīto mērķdotāciju 5.-6. gadīgo bērnu 
pedagogiem finansējumu 2012.gadam 28 928 latu apmērā: 
palielināt Saulkrastu novada izdevumu plānu pozīcijas: 
Mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu pedagogiem Saulkrastu vidusskola 2 998 Ls; 
Mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu pedagogiem Zvejniekciema vidusskola 1 799 Ls; 
Mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu pedagogiem PII „Rūķītis”      24 131 Ls; 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 67. 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes par 

sniegtajiem pakalpojumiem 2012.gadā apstiprināšanu  
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Māras Jansones 
13.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr. 3, 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 punktu,    

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2012.gadam . 
 

§ 68. 
Par deleģēšanas līguma grozījumiem 

Izskatot pašvaldības juriskonsultes H.Bilas 13.02.2012. iesniegumu par 
nepieciešamību veikt grozījumus 2011.gada 17.augusta deleģēšanas līgumā, kas 
noslēgts ar SIA „Saulkrastu komunālserviss”, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt 2011.gada 17.augusta deleģēšanas līguma grozījumus.  
 
 

§ 69. 
Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

Izskatot pašvaldības juriskonsultes H.Bilas 13.02.2012. iesniegumu par 
patapinājuma līguma ar VAS „Latvijas dzelzceļš” sagatavoto projektu, kas izskatīts 
15.02.2012. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  



NOLEMJ:  
1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar VAS „Latvijas dzelzceļš”.  
 

 
§ 70. 

Par pakalpojuma līguma grozījumiem 

Izskatot pašvaldības juriskonsultes H.Bilas 13.02.2012. iesniegumu par 
nepieciešamību veikt grozījumus 2010.gada 1.novembrī noslēgtā pakalpojuma līgumā 
Nr.259/10/01.-19.3. ar SIA „Metrum”, kas izskatīts 15.02.2012. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu  un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt 2010.gada 1.novembrī ar SIA „Metrum” noslēgtā pakalpojuma 
līguma grozījumus.  

 
§ 71. 

Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Dokumentu pārvaldība Saulkrastu 
novada pašvaldībā” 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
14.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.3, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saulkrastu novada domes 27.04.2011. iekšējos noteikumos Nr.3 
„Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā” šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt noteikumu VIII. daļu ar 52. punktu šādā redakcijā: 
52. Pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem iepazīšanās ar dokumenta saturu tiek 
organizēta sekojoši: 
 52.1. ar rīkojumiem darba tiesisko attiecību jomā (rīkojumi par pieņemšanu 
darbā, par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, disciplinārsodiem un citiem) un 
iekšējiem normatīviem aktiem – amatpersonas un darbinieki iepazīšanos ar 
dokumentu apliecina ar personisko parakstu un tā atšifrējumu; 
 52.2. ar pārējiem rīkojumiem amatpersonas un darbinieki tiek iepazīstināti 
elektroniski, saņemot tos savā oficiālajā e-pastā. Dokumenta paraksta zonā zem 
rekvizīta „paraksts” būs atzīme par iepazīšanos „Darbinieki ar rīkojumu ir 
iepazīstināti elektroniski”. 
2. Papildināt noteikumu VIII. daļu ar 53. punktu šādā redakcijā:  
53. „Pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem ne retāk kā divas reizes dienā ir 
jāpārbauda, vai elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā vai amatpersonas un 
darbinieka oficiālajā e-pastā ir ienācis viņam adresēts uzdevums. E-pasta atvēršanas 
laiks apliecina, ka amatpersona un darbinieks ir iepazinies ar doto uzdevumu.” 
 

 
§ 72. 



Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu 
papildatvaļinājumu” 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
14.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.3, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 42.panta pirmo un devīto daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saulkrastu novada domes 30.03.2011. iekšējos noteikumos Nr.1 
„Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt noteikumu 1.daļas 1.2. punktu šādā redakcijā:  
1.2. Noteikumi attiecas uz: 
1.2.1. Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku, nosakot katram 
papildatvaļinājumu 7 darba dienas; 
1.2.2. Pašvaldības centrālās administrācijas, institūciju (Būvvalde, Dzimtsarakstu 
nodaļa) un struktūrvienību (Centrālā grāmatvedība, Labiekārtošanas nodaļa, 
Nekustamo īpašumu nodaļa) darbiniekiem, nosakot papildatvaļinājumu saskaņā ar 
piešķiršanas kritērijiem. 
2. Noteikumu 1.daļas 1.3. punktā precizēt: „Pašvaldības centrālai administrācijai”. 
3. Papildināt noteikumu 3.daļu ar 3.3. punktu šādā redakcijā: 
3.3. Domes priekšsēdētāja vietniekam papildatvaļinājums tiek piešķirts ar Domes 
priekšsēdētāja rīkojumu. 
4. Izteikt noteikumu 3.daļas 3.4. punktu šādā redakcijā: 
3.4. Lēmumu par papildatvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram 
pieņem Domes priekšsēdētājs (vai tā pienākumu izpildītājs Domes priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā). 
5. Papildināt noteikumu 4.daļu ar 4.2.punktu šādā redakcijā: 
4.2. Šajos Noteikumos 1.2.1.apakšpunktā izdarītie grozījumi attiecas uz periodu no 
2011.gada. 

§ 73. 
Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Ioteikumi par komandējumu 

noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu 
novada pašvaldībā” 

 Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Gunitas Janemanes 
13.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts 15.02.2012. finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr.3, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saulkrastu novada domes 28.12.2011. iekšējos noteikumos Nr.13 
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu 
atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” šādus grozījumus:  
Izteikt 2.5. punkta „Komandējumi tiek noformēti:”  
2.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „Domes deputātiem, kuri neieņem algotus amatus 
Domē, Domes priekšsēdētājam – ar Domes lēmumu”;  



2.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: „Domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības 
izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem – ar Domes priekšsēdētāja (vai tā pienākumu 
izpildītāja Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā) rīkojumu”. 
Papildināt Pielikuma Nr.1 „Iesniegums par komandējumu (darba braucienu)” 
izdevumu daļu ar atzīmi „Dienas nauda” 

 
 

§ 74. 
Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Pamatojoties uz zvejas tiesību nomas izsoles komisijas 10.02.2012. protokolu 

par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē nosolītajām pašpatēriņa zvejas 
nomas tiesībām zvejai Rīgas jūras līcī ar zvejas tīklu, uz vienu gadu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  

apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 
Saulkrastu novada teritorijā slēgtās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 
10.02.2012. protokolu. 

 

§ 75. 
Par deputātu atlīdzību 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 18.panta trešo daļu, 2009.gada 
13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 21. un 64.punktu un 2008.gada 30.janvāra Saulkrastu novada 
pašvaldības Darba samaksas nolikuma (protok.1 §76) 2.1. un 2.5.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
līdz 2012.gada 31.decembrim noteikt Saulkrastu novada Domes deputātiem atlīdzību 
par: 
piedalīšanos domes, komiteju un komisiju sēdēs atbilstoši nostrādāto stundu skaitam; 
citu deputāta pienākumu pildīšanu 2 (divas) stundas mēnesī. 
 

 
§ 76. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu skulptūras modeļa „Bērns un zivs” 
izgatavošanai  

 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 
14.02.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 15.02.2012., protokols Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Tautsaimniecības budžetā 
2000,00 latu apmērā, lai izgatavotu skulptūras „Bērns un zivs” modeli.  



1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 77. 
Par plānoto iepirkumu un izmaiņām budžetā 

 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 14.02.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.02.2012., protokols 
Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Apvienot vienā iepirkumā pašvaldības policijas, pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” un pašvaldības administrācijas plānoto 
automašīnu iegādi. 
Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada 2012.gada izdevumos: 
samazināt Saulkrastu novada izdevumu pozīciju „Dotācija pašvaldības aģentūrai 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” par 4 500 latiem, 
palielināt Saulkrastu novada izdevumu plānu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” par 4 500 latiem. 
2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§ 78. 
Par Saulkrastu novada domes 25.01.2012 saistošo noteikumu Ir.3  

„Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” precizēšanu 
13.02.2012. Saulkrastu novada pašvaldībā tika saņemts Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas atzinums Nr.17-1e/2249, kurā ministrija lūdz 
precizēt Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz: 
1) svītrot saistošajos noteikumos norādi uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, jo šo saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats ir Ministru 
kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts uz pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunkts;  

2) precizēt saistošo noteikumu tekstu saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. 
noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk –MKN 
Nr.108) 111.punktu, kas nosaka, ka „Ja noteikumu projektā veido nodaļas, noteikumu 
projekta tekstu iedala vismaz trijās nodaļās. Noteikumu projektu neveido no trim nodaļām, ja 
noteikumu projekta pirmā nodaļa satur vispārīgos jautājumus (noslēguma jautājumu). 
Noteikumu projektā neveido nodaļas, kas satur vienu punktu; 

3) precizēt saistošo noteikumu pielikumu, jo MKN Nr.224 neattiecas uz pilsētu ielām. 
Ņemot vērā iepriekš minēto ir precizēti saistošie noteikumi, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta ceturto daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
 NOLEMJ:  



1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošos 
noteikumus Nr.3 „Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klasēm”. 

2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 
45.panta noteiktajā kārtībā. 

 
§ 79. 

Par dalību starpreģionu sadarbības programmas projektā “Kultūra un 
kultūras mantojums kā pievienotā vērtība reģionālai politikai tūrisma 

ilgtspējības nodrošināšanai” 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada Tūrisma informācijas centra vadītājas 
Gitas Memmēnas 28.02.2012. iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Piedalīties “Interreg IV C Regional Initiative” (2.prioritāte Vide un risku 
novērtēšana; apakštēma: Kultūras mantojums un ainava) starpreģionu sadarbības 
programmas projektā “Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā vērtība reģionālai 
politikai tūrisma ilgtspējības nodrošināšanai” jeb Culture and Heritage Added value 
to Regional policies for Tourism Sustainability - CHARTS.  
 
 

§ 80. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tehnisko projektu sagatavošanai no speciālā 

budžeta līdzekļiem 
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 
29.02.2012. iesniegumu, protokols Nr.3, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, N.Strapcāns, S.Ancāne, A.Silavnieks, M.Vītols, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta izdevumu līdzekļiem „Ostu maksu 
izlietojums” 8 853,00 latu apmērā, lai izstrādātu tehniskos projektus un veiktu 
autoruzraudzību šādiem mērķiem: 
 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ostas ielā 1 1 293 LVL; 
Ietvju izbūve Bērzu alejā 2 281 LVL; 
Ietvju un autostāvietas izbūve Atpūtas ielā 2 129 LVL; 
Apgaismojuma rekonstrukcija ostas pievadceļos 3 150 LVL. 
1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
Domes priekšsēdētājs       E.Grāvītis   


