
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.14  
LĒMUMI  

(29.10.2014.) 
 

§2 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
11.09.2014. iesniegumu, kas izskatīts 15.10.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē (protokols Nr. 10), 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt izstrādāt nekustamā īpašuma Zvejnieku iela (kadastra apzīmējums 
80130010165), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (lēmuma pielikumā). 
 
 

 
 
 
 



Saulkrastu novada domes 
29.10.2014.sēdes lēmuma nr.2 

PIELIKUMS 
(sēdes protokols Nr.14§2) 

 
DARBA   UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam  
Zvejnieku iela (kadastra apzīmējums 80130010165)  

  Saulkrasti, Saulkrastu novads 
 

1. Zemesgabala īpašnieks Saulkrastu novada pašvaldība 
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs – zemes ierīcībā sertificēta persona 
  
3. Pamatojums: Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
iesniegums 

 
4. Zemes ierīcības projekta robežas 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80130010165 
Zemesgabala kopējā platība 5275 m2. 
 
5. Darba uzdevums 
     5.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam un 12.04.2011. MK 
noteikumiem Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi''; 

          5.2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada  Teritorijas 
plānojumu un apbūves noteikumiem; 

     5.3. Projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 mērogā 1:1000. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta 
aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna 
fragmentus attēlot palielinātā mēroga iznesumu veidā; 
     5.4. Konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, sarkanās līnijas; 
     5.5. Projektējamais atdalāmais zemes gabals – Zvejnieku ielas atzars. (Mazā zvejnieku iela). 
      
6. Darba sastāvs 
Zemes ierīcības projekta sastāvā ietvert šādu informāciju: 
 
6.1.  Rakstiskā daļa; 
6.2. Grafiskā daļa. 
 
7. Projektu saskaņot ar: 
7.1. Saulkrastu novada domi; 
7.2 SIA ,,MDC’’; 
 
8. Saņemt atzinumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu no: 
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas. 
 
9. Zemes ierīcības projekta noformēšana un papildus pievienojamie dokumenti: 

       9.1. Zemes ierīcības projektu izgatavo 3 eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes 
dienestā, otru nodod projekta ierosinātajam, trešais eksemplārs glabājas Saulkrastu novada domē. 

 9.2.Zemes ierīcības projektam pievienot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa dgn 
formātā. 
 
 



§3 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 15.10.2014. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.10), 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Vecplatkāji’’ (kadastra apzīmējums 
80330010367), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (lēmuma pielikumā). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Saulkrastu novada domes 
29.10.2014.sēdes lēmuma nr.3 

PIELIKUMS 
(sēdes protokols Nr.14§3) 

 
DARBA   UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam ,,Vecplatkāji 
(kadastra apzīmējums 80330010367),  

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
 

1. Zemesgabala īpašnieks (vārds, uzvārds) 
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs – zemes ierīcībā sertificēta persona 
  
3. Pamatojums: (vārds, uzvārds)  iesniegums 

 
4. Zemes ierīcības projekta robežas 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu  80330010367 
Zemesgabala kopējā platība 6402 m2. 
 
5. Darba uzdevums. 
     5.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam un 12.04.2011. MK 
noteikumiem Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi''; 

          5.2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada  Teritorijas 
plānojumu un apbūves noteikumiem; 

     5.3. Projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 mērogā 1:1000. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta 
aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna 
fragmentus attēlot palielinātā mēroga iznesumu veidā; 
     5.4. Konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, sarkanās līnijas; 
     5.5. Projektējamais atdalāmais zemes gabals nedrīkst būt mazāks par 2400 m2. 
      
6. Darba sastāvs. 
Zemes ierīcības projekta sastāvā ietvert šādu informāciju: 
 
6.1.  Rakstiskā daļa; 
6.2. Grafiskā daļa. 
 
7. Projektu saskaņot ar: 
7.1. Saulkrastu novada domi; 
7.2 SIA ,,MDC’’; 
 
8. Saņemt atzinumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu no: 
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 
 
9. Zemes ierīcības projekta noformēšana un papildus pievienojamie dokumenti: 

       9.1. Zemes ierīcības projektu izgatavo 3 eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes 
dienestā, otru nodod projekta ierosinātajam, trešais eksemplārs glabājas Saulkrastu novada domē. 

 9.2.Zemes ierīcības projektam pievienot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa dgn 
formātā. 

 
 

 



§4 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds)  un X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 
15.10.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.10), 
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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Rīgas iela 16A (kadastra apzīmējums 
80130030776), Saulkrasti, Saulkrastu novads un Selgas iela 4B, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads (kadastra apzīmējums 80130030706) zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (lēmuma pielikumā). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Saulkrastu novada domes 
29.10.2014.sēdes lēmuma nr.4 

PIELIKUMS 
(sēdes protokols Nr.14§4) 

 
 

DARBA   UZDEVUMS 
Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumiem 

Rīgas iela 16A (kadastra apzīmējums 80130030776)  
un Selgas iela 4B (kadastra apzīmējums 80130030706) Saulkrasti, Saulkrastu novads 

 
1. Zemesgabala īpašnieki (vārds, uzvārds) 
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs – zemes ierīcībā sertificēta persona 
  
3. Pamatojums: (vārds, uzvārds)  iesniegums 

 
4. Zemes ierīcības projekta robežas 
Zemesgabali ar kadastra apzīmējumu 80130030776 un 80130030706. 
Zemesgabala kopējā platība 5463 m2. 
 
5. Darba uzdevums 
     5.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam un 12.04.2011. MK 
noteikumiem Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi''; 

          5.2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada  Teritorijas 
plānojumu un apbūves noteikumiem; 

     5.3. Projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 mērogā 1:1000. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta 
aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna 
fragmentus attēlot palielinātā mēroga iznesumu veidā; 
     5.4. Konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, sarkanās līnijas; 
     5.5. Projektējamais atdalāmais zemes gabals atdalāms no īpašuma Rīgas iela 16A un pievienojams 
īpašumam Selgas iela 4B. 
      
6. Darba sastāvs 
Zemes ierīcības projekta sastāvā ietvert šādu informāciju: 
 
6.1.  Rakstiskā daļa; 
6.2. Grafiskā daļa. 
 
7. Projektu saskaņot ar: 
7.1. Saulkrastu novada domi; 
7.2 SIA ,,MDC’’; 
 
8. Saņemt atzinumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu no: 
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas. 
 
9. Zemes ierīcības projekta noformēšana un papildus pievienojamie dokumenti: 

       9.1. Zemes ierīcības projektu izgatavo 3 eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes 
dienestā, otru nodod projekta ierosinātajam, trešais eksemplārs glabājas Saulkrastu novada domē. 

 9.2.Zemes ierīcības projektam pievienot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa dgn 
formātā. 

 



§5 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot SIA ,,Ektornet” 29.09.2014. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 15.10.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr. 10), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 
otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Jūras iela 7 (kadastra apzīmējums 
80130030353), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu; 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,A’’ – Jūras iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.31 ha;  

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,B’’ – Jūras iela 7A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.31 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā liters ,,C’’ – Jūras iela 7B, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.31 ha 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 



§6 
Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.10.2014. sēdē (protokols Nr.10), 
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 03.11.2009. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 8. punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut apvienot X.X (vārds, uzvārds) piederošos nekustamos īpašumus XX (adrese) 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. xxxxx, platība 0,077 ha, un X.X 
(vārds, uzvārds) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. xxxxx, platība 
0,093 ha. 

2. Apvienotajam īpašumam piešķirt adresi „Ķīšupe divi 156”, Ķīšupe 2, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Noteikt apvienotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601. 

    
 

§7 
Par pašvaldībai piederošo ēku nojaukšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas ainavu arhitektes 
L.Vilcānes 11.09.2014. iesniegumu un Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
13.10.2014. iesniegumu, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 15.10.2014. sēdē, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu un Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.10.2014. sēdes atzinumu 
(protokols Nr.10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Sakarā ar ēku slikto tehnisko stāvokli, uzsākt nojaukšanas procedūru  šādām 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošām ēkām: 

1.1.Rīgas iela 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130030974 001 
(sabiedriskā tualete); 

1.2.Stirnu iela 23A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apz. 80130020160 001 
(dzīvojamā māja); 

1.3.„Pluģi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz. 
80330010781 001 (dzīvojamā māja). 

2. Saulkrastu novada domes 2015.gada budžetā paredzēt līdzekļus 1.punktā minēto 
ēku nojaukšanai. 



§8 
Par saimniecības ēkas Krasta ielā 15, Saulkrastos, 

 nojaukšanas termiņa pagarināšanu 
 

 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, ar kuru X.X (vārds, uzvārds) sliktā 
veselības un finansiālā stāvokļa dēļ lūdz pagarināt nelikumīgi uzbūvētās saimniecības ēkas 
XX (adrese) nojaukšanas termiņu, kas ar Saulkrastu novada domes 30.04.2014. lēmumu, 
domes sēdes protokola izraksts Nr.6§6, noteikts līdz 2014.gada 1.decembrim. Iesniegums 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
15.10.2014. sēdē. Pamatojoties uz šīs komitejas ēdes atzinumu (protokols Nr.10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pagarināt patvaļīgi uzbūvētās saimniecības ēkas XX (adrese), Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, kadastra apzīmējums (xxxxx), nojaukšanas termiņu līdz 2015.gada 
30.jūnijam.  

 
§9 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.09.2014. sēdē (protokols Nr.9), ievērojot 
Saulkrastu novada domes 24.09.2014. lēmumu (prot.Nr.13§4), un pamatojoties uz 2002.gada 
29. novembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.04/01 7.5. punktu , 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra 
līdz 2016.gada 30.septembrim ar X.X (vārds, uzvārds) par Saulkrastu pašvaldības 
nedzīvojamo telpu 10,6 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, friziera 
pakalpojumu sniegšanai.  

2. Noteikt nomas maksu 15,05 euro (piecpadsmit euro,05 centi) un PVN 21% 3,16 
euro (trīs euro,16 centi), kopā mēnesī 18,21 euro (astoņpadsmit euro, 21 cents). 

 
 

 
 



 
 

§10 
 

Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un 
pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu un pamatojoties uz likuma ''Par 
pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 
likuma ''Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās'' 3.panta piekto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,0535 ha 
platībā XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 1/3(vienas trešās) 
domājamās daļas apmērā, kadastra apzīmējums (xxxxx). 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma  
apbūvēta lauku apvidus zeme XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
1/3(viena trešā domājamā daļa), kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0.0535 ha. 

  
§11 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot X.X (vārds, uzvārds)  iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, 
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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums (xxxxx) , platība 0,0535 ha, 1/3 domājamo daļu nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas 2014.gadā ir 4,76 euro 
un 21% PVN 1,00 euro, kopā 5,76 (pieci euro, 76 centi) 

3. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, nomniekam ierasties Saulkrastu novada 
domē parakstīt zemes nomas līgumu. 

 
 
 
 
 
 



§12 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz 2012.gada 1.jūnijā 
noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 31.10.2014. izbeigt 2012.gada 1.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu, kas 
noslēgts ar X.X (vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 
350 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu parakstīt vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 



§13 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu 
un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. saistošo noteikumu Nr.16 “Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar X.X (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) , Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums (xxxxx) , daļas 350 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  
uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības -  7,20 
euro (septiņi euro, 20 centi) un 1,51 euro (viens euro, 51 cents) 21% PVN, kopā gadā 
8,71 euro (astoņi euro 71 cents). 

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

 
§14 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
03.10.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.11),  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē Saulkrastu pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības:  

1.1. Ozolu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, 2.zemes vienība, 
kadastra apz.80330011428, platība 0.19 ha, vērtība 266.00 euro; 

1.2. Stacijas ceļš, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021856, platība 
0.33 ha, vērtība 462.00 euro; 

1.3. Stacijas ceļš 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021857, 
platība 0.41 ha, vērtība 574.00 euro; 

1.4. ,,Jubileja 195A”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330030437, platība 0.06 ha, vērtība 3414.00 euro; 

1.5. ,,Mežvidi 90”, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021841, platība 0.054 ha, vērtība 3073.00 euro; 



1.6. ,,Saulīte 136’’, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021811, platība 0.06 ha, vērtība 3351.00 euro; 

1.7. ,,Saulīte 210”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021824, platība 0.39 ha, vērtība 16643.00 euro; 

1.8. ,,Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021808, platība 0.06 ha, vērtība 3283.00 euro; 

1.9. ,,Āres 135”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021424, 
platība 0.02 ha, vērtība 1138.00 euro; 

1.10. “Āres 137”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021798, platība 0.05 ha, vērtība 2845.00 euro; 

1.11. ,,Starpgabals 1”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330010919, platība 0.0309 ha, vērtība 3078.00 euro; 

1.12. ,,Starpgabals 2”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330010926, platība 0.018 ha, vērtība 25.00 euro; 

1.13. ,,Starpgabals 3”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330011296, platība 0.031 ha, vērtība 43.00 euro; 

1.14. ,,Starpgabals 4”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330011303, platība 0.046 ha, vērtība 5893.00 euro; 

1.15. ,,Starpgabals 5”, Āres, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021845, platība 
0.014 ha, vērtība 797.00 euro; 

1.16. ,,Starpgabals 6”, Āres, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021846, platība 
0.0219 ha, vērtība 1246.00 euro; 

1.17. ,,Starpgabals 7”, Saulīte, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021922, 
platība 0.024 ha, vērtība 1366.00 euro; 

1.18. ,,Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330030495, platība 
0.031 ha, vērtība 1764.00 euro; 

1.19. ,,Starpgabals 9”, Lilaste, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040740, 
platība 0.024 ha, vērtība 2050.00 euro; 

1.20. ,,Starpgabals 10”, Lilaste, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040745, 
platība 0.014 ha, vērtība 1394.00 euro; 

1.21. ,,Starpgabals 11”, Lilaste, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040746, 
platība 0.054 ha, vērtība 5378.00 euro; 

1.22. ,,Starpgabals 12”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330011030, platība 0.01 ha, vērtība 996.00 euro; 

1.23. ,,Starpgabals 14”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330011094, platība 0.06 ha, vērtība 7686.00 euro; 

 
 

§15 
Par pašvaldības bilancē esoša zemes īpašuma 
platības un kadastrālās vērtības precizēšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 

03.10.2014.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.11),  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Izmainīt Saulkrastu pašvaldības bilancē zemes īpašuma platību un kadastrālo vērtību 
Saulkrastu pašvaldības īpašumam: 

                      ,,VEF Pabaži 59’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
kadastra Nr. 80330032730, platība 0.0606 ha, vērtība 3241,00 euro. 

 
 

§16 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

SIA „LVG projekti” 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 01.10.2014. 
iesniegumu, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „LVG projekti”, 
jo saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datu bāzes informāciju, SIA „LVG projekti” likvidēta 
2014.gada 24.janvārī. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.11).  Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „LVG projekti”, reģistrācijas 
Nr. 40003699975,  

1.1.par 2012.gadu nekustamam īpašumam Baltijas iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads:  
 par zemi  - 56,49 euro,  
 par ēkām – 13,39 euro; 

1.2.par 2011. un 2012.gadu nekustamam īpašumam Baltijas iela 20, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads:  
 par zemi – 284.32 euro, nokavējuma nauda – 15,26 euro,  
 par ēkām – 11,64 euro, nokavējuma nauda – 1,28 euro; 

1.3.dzēšamā nekustamā īpašuma nodokļa summa kopā – 382,38 euro. 
 
 
 

§17 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

SIA „AMF” 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 01.10.2014. 
iesniegumu, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „AMF”, jo 
saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datu bāzes informāciju, SIA „AMF” likvidēta 2012.gada 
3.aprīlī. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.11). Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās 
daļas 7.punktu un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „AMF”, reģistrācijas Nr. 
50003181311,  

1.1.par 2010. un 2011. gadu nekustamam īpašumam „Medijas”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads:  
par zemi  - 128,93 euro, nokavējuma nauda – 89,99 euro, 
par ēkām – 106,06 euro, nokavējuma nauda – 69,41 euro. 

1.2.dzēšamā nekustamā īpašuma nodokļa summa kopā – 394,39 euro. 
 

 
§18 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
SIA „Rožkalns” 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 01.10.2014. 
iesniegumu, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „Rožkalns”, jo 
saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datu bāzes informāciju, SIA „Rožkalns” likvidēta 2005.gada 
1.jūnijā. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.11). Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās 
daļas 7.punktu un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „Rožkalns”, reģistrācijas Nr. 
50003125511,  

1.1.par 2006. gadu nekustamam īpašumam Alfrēda Kalniņa iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads,  
par zemi  - 22,20 euro, nokavējuma nauda – 26,99 euro, 

1.2.dzēšamā nekustamā īpašuma nodokļa summa kopā – 49,19 euro. 
 

 
§19 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 01.10.2014. 
iesniegumu, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Teodoram Rallem, 
jo saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzes informāciju, Teodors Ralle miris 1997.gada 
28.janvārī. Ziņas par mantiniekiem nav. 16.12.2013. zeme reģistrēta zemesgrāmatā uz 
Saulkrastu novada pašvaldības vārda. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 
15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11). Pamatojoties uz likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Teodoram Rallem, miris 
1997.gada 28.janvārī,  



1.1.par nekustamo īpašumu Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads,  

 par zemi  - 36,65 euro, nokavējuma nauda – 36,65 euro, 
1.2.dzēšamā nekustamā īpašuma nodokļa summa kopā – 73,30 euro. 
 
 

§20 
Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Izskatot izsoles komisijas priekšsēdētāja Andra Silavnieka 01.10.2014. iesniegumu par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas cirsmas Pirmā ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr. 80130020192 izsoli, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt cirsmas izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas 
cirsmas Pirmā iela, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,  izsoli, saskaņā ar  26.09.2014. 
protokolu (pielikumā).  

 
 

 
 
 

  





 
 
 



§21 
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka, Dzīvokļu komisijas 

priekšsēdētāja Normunda Līča 15.10.2014. iesniegumu par sociālā dzīvokļa statusa 
piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim Leona Paegles iela 2 – 
5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas izskatīts Saulkrastu novada Finanšu komitejas  
15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par sociāliem dzīvokļiem un 
sociālām dzīvojamām mājām” 4.panta trešās daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošam 
dzīvoklim Leona Paegles iela 2 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80139000506, dzīvokļa platība 41,73 m2, īpašuma tiesība uz kuru nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
18695. 

 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt līdz 20.10.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu 329,86 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 244,61 euro  un nokavējuma 
nauda 85,25 euro, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apz.(xxxxx), X.X (vārds, uzvārds)  saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(euro) 

Nokavējuma 
nauda (euro) 

Kopā 
 (euro) 

28.11.2014. 20,39 7,10 27,49 
29.12.2014. 20,39 7,10 27,49 
28.01.2015. 20,39 7,10 27,49 
02.03.2015. 20,39 7,10 27,49 
30.03.2015. 20,39 7,10 27,49 
28.04.2015. 20,38 7,10 27,48 
28.05.2015. 20,38 7,10 27,48 
29.06.2015. 20,38 7,11 27,49 
28.07.2015. 20,38 7,11 27,49 
28.08.2015. 20,38 7,11 27,49 
28.09.2015. 20,38 7,11 27,49 
28.10.2015. 20,38 7,11 27,49 



Kopā  244,61 85,25 329,86 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
3. Noteikt vienošanās noslēgšanai termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē 
spēku. 

 
§23 

Par zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu 
 

 Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes priekšsēdētāja J.Langes 15.10.2014. iesniegumu Nr. 4.9/4200, pamatojoties uz 
Civillikuma 1036. pantu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Apvedceļš”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr.80330040627, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

1.1. 8033 003 2945, platība 0,9181 ha, 
1.2. 8033 003 2946, platība 0,4261 ha, 
1.3. 8033 003 2947, platība 0,2758 ha, 
1.4. 033 004 0627, platība 0,2028 ha. 

2. Atdalītās zemes vienības atļaut pievienot pie zemesgrāmatā reģistrētā Satiksmes 
ministrijai piederošā nekustamā īpašuma „Autoceļš A1”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 004 0120. 

 
 

§24 
Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes priekšsēdētāja J.Langes 15.10.2014. iesniegumu Nr. 4.9/4200, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”2.7., 8. 
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, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2948, platība 0,0755 ha, mainīt 
nosaukumu  
no „Apvedceļš”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
uz „V38”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2948, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101.  



§25 
Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā 

 
Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

priekšnieka A.Vasiļevska 01.10.2014. vēstuli, kas izskatīta 2014.gada 15.oktobra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās aizsardzības likuma 
9.panta ceturto daļu un 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Veikt šādas izmaiņas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā: 
1.1.Izslēgt no komisijas tās priekšsēdētāja vietnieku – Aldi Apsīti, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļas 
komandiera pienākumu izpildītājs, virsleitnants;  

1.2.Ievēlēt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku – Juri Rusiņu, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļas komandiera 
pienākumu izpildītājs, leitnants. 

 
 

§26 
Par detālplānojuma zemes gabaliem “Timmāji” un “ Artas” projekta 

 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
         

Saulkrastu novada dome 28.08.2013. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.10 §24) 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem “Timmāji” un “Artas””. Saulkrastu 
pašvaldībā ir iesniegts detālplānojuma projekts, kas izskatīts 2014.gada 15.oktobra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides sēdē. Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un 
vides   komitejas atzinumu (protokols Nr.10), atbilstoši LR Ministru kabineta 2012.gada 
16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 108.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes 
gabaliem “Timmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
kadastra Nr.8033 0010399  un “Artas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes kadastra Nr. 8033 001 0405,  projektu.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2014.gada 17.novembra līdz 2014.gada 
15.decembrim. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā 
„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 
 
 



§27 
Par 28.05.2008.  lēmuma (protokols Nr.8 § 38) atcelšanu 

         
Saulkrastu novada dome 2014.gada 9.oktobrī saņēmusi zemes gabala XX (adrese) 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr.xxxxx īpašnieku X.X (vārds, 

uzvārds), X.X (vārds, uzvārds) un X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu par Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 2008.gada 28.maija lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā (protokols Nr.8 § 38) atcelšanu, kas izskatīts 2014.gada 
15.oktobra Tautsaimniecības, attīstības un vides sēdē (protokols Nr.10). Ņemot vērā to, ka 
kopš minētā lēmuma pieņemšanas ir mainījies normatīvais regulējums – 2011.gada 1. 
decembrī stājies spēkā Teritorijas attīstības un plānošanas likums, 2012.gada 16.oktobrī 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, 2012.gada 31.oktobrī Saulkrastu novada dome ir apstiprinājusi 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, kā arī to, ka detālplānojuma 
izstrāde praktiski nav uzsākta,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atcelt 2008.gada 28.maija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ” (protokols Nr.8 § 38). 

 
 
 

§28 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns 

netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” projektu, kas izskatīts 
2014.gada 15.oktobra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols 
Nr.10), pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”” (pielikumā). 



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

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

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

 



 
2014.gada 29.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.14§28) 

 
Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 
“Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem),  

kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu,  

43.panta trešo daļu, 

Vispārējā izglītības likuma 21.pantu 

 
 
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 

“Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

 
1.1. Svītrot Noteikumu 1.3.apakšpunktā vārdus “līdz iesniegumā iesniegtā attiecīgā gada 

1.septembrim”; 
 

1.2. Svītrot Noteikumu 1.4.apakšpunktā vārdus “pēc 1.septembra”; 
 
1.3. Svītrot Noteikumu 4.2.apakšpunktā vārdus “līdz attiecīgajā iesniegumā norādītā gada 

1.septembrim”; 
 
1.4. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 
“7. Kompensāciju piešķir līdz kārtējā gada 31.augustam.”  
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 

 
 

Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 

 



Saistošo noteikumu  
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28.decembra  

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”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums. 

Grozījumi veikti, lai precizētu atsevišķus saistošo 
noteikumu punktus.  

2. Īss noteikumu projekta satura 
izklāsts. 

No Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošo noteikumu Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” punktiem tiek svītrota sasaiste ar mācību gada 
sākumu un tā beigām, jo pirmsskolas izglītības iestādes 
neīsteno vispārējās pamatizglītības programmas un 
vispārējās vidējās izglītības programmas. 

3. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. 

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. 

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli.  
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var 
griezties Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 

 
 

  

 
 



§29 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  

 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 26.septembrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 

iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai 
X.X (vārds, uzvārds) deklarēta: XX (adrese) Saulkrasti, LV-2160, nav nodrošināta vieta 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 15.oktobra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2014.gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju1 X.X. 
(vārds, uzvārds) 06,72 euro (viens simts seši euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņas 
meita X.X. (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806. 

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

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

 
§30 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 1.oktobrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums ar lūgumu 
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja meitai X.X (vārds, uzvārds)  
deklarēta: XX (adrese) Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta vieta pašvaldības 
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 15.oktobra atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2014.gada 1.oktobri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds) 106,72 euro (viens simts seši euro, 72 centi) mēnesī par to, ka viņa 
meita X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806. 

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

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

 
§31 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” izdošanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” projektu, kas izskatīts 2014.gada 15.oktobra 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11), un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu, , 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” (pielikumā). 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 
 
 

 
 



 
2014.gada 29.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.14§31) 
 

Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis  
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem  

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.
1
 punktu, 

3.panta 1.
4 

daļu,  

9.panta otro daļu, 

 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
(turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā 2015.gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības 
vai būves kadastrālās vērtības, atkarībā no tā, kura vērtība ir augstāka. 

3. Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 
kvadrātmetrus, izņemot garāžas. 

4. Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu laikā no nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

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

 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 



Saistošo noteikumu  
„Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 

īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015.gadā” projekts (turpmāk - Projekts) 
izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums): 
a) 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, kas noteic, ka ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un 
pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar 
saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; 
b) 3.panta 1.4 daļu, kas noteic, ka vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 
1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 
vērtības: 
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 
2) būves kadastrālās vērtības. 
c) 9.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība, 
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt 
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību kādā 
tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk –
nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā, 
kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. Saistošie 
noteikumi nosaka: 
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un 
neapliekamos objektus; 
2) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no 
nekustamā īpašuma nodokļa iekasējuma tiek paredzēts 
nemainīgs.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu 
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Saulkrastu 
novada nodokļu maksātāji.  
 



5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, 
veicot aprēķinu.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu,  
pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas, jo tie 
labvēlīgi ietekmē nodokļa maksātājus. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 



§32 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo 

noteikumu Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu 
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo noteikumu 
Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu 
atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 
15.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos 
noteikumos Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu 
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”; 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas. 
 
 

 
 

§33 
Par Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas  

nolikuma apstiprināšanu 
      

Izskatot Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Baibas Melderes iesniegto 
Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikuma projektu, kas izskatīts 2014.gada 
15.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu,   

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu; 
2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas. 

 
 
 

      

§34 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 

2014.gadam (no 01.09.2014.) apstiprināšanu  



 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2014.gada 08.oktobra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 
15.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11) un pamatojoties uz Ministru kabineta 
13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2  un 20.4 punktā 
noteiktajam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2014.gadam (no 01.09.2014.) 
 
 
 

§35 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību  

„Vidzemes zvejnieku biedrība” 
  

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 07.10.2014 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība” .



§36 
Par nakts redzamības ierīces nodošanu  

sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai  
„Vidzemes zvejnieku biedrība” 

  
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 09.10.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.10.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.11), lai nodrošinātu apkārtējās vides un to veidojošo resursu saglabāšanu 
Saulkrastu novadā un, lai veiktu šī mērķa īstenošanai nepieciešamos pasākumus Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā, tā iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē, kā arī pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un likuma “Publiskās personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo un sesto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” nelietotu 
nakts redzamības ierīci FLIR HM-324XP+ termovizors ar FLIR 2x papildu lēcu 
(inventāra numurs 7983), ar bilances vērtību 6361,25 euro. 

2. Noteikt ierīces izmantošanas termiņu 10 gadi. Ierīce tiek nodota biedrībai 
„Vidzemes zvejnieku biedrība” kamēr tai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 
bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

3. Biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” nodrošina ierīces uzturēšanu, saglabāšanu un 
attiecīgu izmantošanu paredzētajiem mērķiem, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

4. Par ierīces nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt rakstveida līgumu.  
5. Uzdot Saulkrastu novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par ierīces 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
 
 

§37 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 02.10.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē (protokols Nr.11), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par telpu nomu” (Ekonomiskās klasifikācijas kods 

(EKK) 21.381)” par 538,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

2.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Str.02) budžeta izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 490,00 euro. 

2.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta (Str.02) izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 23121 (Inventārs) par 1 028,00 euro. 



3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§38 
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 06.10.2014. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu sociālā dienesta (Str.081) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 
organizēšana) par 1 145,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu sociālā dienesta (Str.081) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 700,00 EUR, lai 

nodrošinātu, saistībā ar vecāku atbalstu grupu “Ceļvedis audzinot 
pusaudzi” un “Bērnu emocionālā audzināšana”, virsstundu atmaksu; 

1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 165,00 EUR; 
1.2.3. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 

280,00 EUR. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§39 
Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžetā 

 
Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 08.10.2014. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt PII “Rūķītis” (Str.041) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai) par 430,00 euro; 

1.1.2. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1600,00 euro. 
1.2. palielināt PII “Rūķītis” (Str.041) budžeta izdevumu plānu: 



1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 430,00 euro; 

1.2.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1600 euro. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”,  
 

§40 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 09.10.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, 
protokols Nr.11, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Str.05) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 2000,00 euro. 

1.2. palielināt Pašvaldības policijas (Str.05) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 2000,00 euro, lai 

atmaksātu darbiniekiem virsstundas, kas nodarbosies ar Saulkrastu 
pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas dežūrgrupas 
uzraudzības kontroli. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§41 
Par PII “Rūķītis” darbinieku ēdināšanas pakalpojumu maksu 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

vadītājas S.Tībergas 2014.gada 8.oktobra iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 15.oktobra sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
darbinieku ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai ēdienreizei (pusdienām) 1,36 
euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Ēdienreizes (pusdienu) viena porcija 
sastāv no zupas (300 grami) un otrā ēdiena (375 grami). 

 
 
 



§42 
Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2015.gadā 

 
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 25.09.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Skolēnu transports uz skolu (Str.023)” 29 000,00 euro (t.sk. PVN) apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2233 (Izdevumi par transporta 
pakalpojumiem), lai atmaksātu izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norisei 
dienās laika periodā no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 18.decembrim. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru izglītojamo pārvadājumiem mācību procesa norisei 
dienās laika periodā no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 18.decembrim. 

 
 

 
§43 

Par papildu finansējuma piešķiršanu  
 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 16.10.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 
(Str.03) budžetā 380,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2279 (Pārējie 
klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), lai atmaksātu bērnu tiesību aizsardzības 
jomas kursu organizāciju Zvejniekciema vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

 §44 
Par grozījumiem Labiekārtošanas nodaļas budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 

14.10.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas (Str.014) budžeta 

izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 286,00 euro. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas (Str.014) budžeta 
izdevumu plānu: 

1.2.2. EKK 2354 (Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 
izdevumi) par 286,00 euro, lai Saulkrastu novada domes automašīnai 
DACIA LODGY 1.6 valsts reģ. Nr. 3572 iegādātos ziemas riepas. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§45 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 15.10.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas no Izglītības 

ministrijas interešu izglītības pedagogu algām (18.623)” par 11 795,00 euro; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. 

pedagogiem (18.610)” par 25 052,00 euro; 
1.3. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas no Izglītības 

ministrijas pedagogu algām (18.621)” par 232 188 euro. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumu pozīcijas: 

2.1. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola (Str.02)” par 125 778,00 
euro; 

2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 
96 721,00 euro; 

2.1.2. EKK1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) palielināt par 516,00 euro; 
2.1.3. EKK 1145 (Piemaksas par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas) 

palielināt par 3 475,00 euro; 
2.1.4. EKK 1146 (Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti) palielināt par 558,00 euro; 
2.1.5. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) samazināt par 394,00 euro; 
2.1.6. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 894,00 euro; 
2.1.7. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 



24 008,00 euro. 
2.2. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola (Str.03)” par 106 410,00 

euro; 
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 

76 000,00 euro; 
2.2.2. EKK 1146 (Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti) palielināt par 3 354,00 euro; 
2.2.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) samazināt par 6 000,00 euro; 
2.2.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 746,00 euro; 
2.2.5. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 

20 310,00 euro. 
2.3. „Ārpusskolas nodarbības - Saulkrastu vidusskola (Str.02)” par 6 262,00 euro; 

2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 
4 512,00 euro; 

2.3.2. EKK 1146 (Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba 
kvalitāti) palielināt par 370,00 euro 

2.3.3. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 185,00 euro; 

2.3.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 
1 195,00 euro. 

2.4. „Ārpusskolas nodarbības - Zvejniekciema vidusskola (Str.03)” par 5 533,00 euro; 
2.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 

3 846,00 euro; 
2.4.2. EKK 1146 (Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti) palielināt par 351,00 euro; 
2.4.3. EKK 1147 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 280,00 euro; 
2.4.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 

1 056,00 euro. 
2.5. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola (Str.03)” 

par 2 215,00 euro; 
2.5.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 

1 792,00 euro; 
2.5.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 

423,00 euro. 
2.6. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Saulkrastu vidusskola (Str.02)” par 

2 372,00 euro; 
2.6.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 

1 879,00 euro; 
2.6.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 40,00 euro; 
2.6.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa)  palielināt par 

453,00 euro. 
2.7. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem – PII „Rūķītis (Str.041)” par 20 465,00 

eiro: 
2.7.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) palielināt par 

16 025,00 euro; 
2.7.2. EKK 1146 (Piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti) palielināt par 334,00 euro; 
2.7.3. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) palielināt par 200,00 euro; 



2.7.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) palielināt par 
3 906,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1. un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 

§46 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta  15.10.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.10.2014. sēdē, protokols Nr.11, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumos un 
izdevumos: 
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” EKK 400020002 par 139050,00 

euro (P335-2014 49511 euro un P/2014 59 539 euro); 
1.2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

1.2.1. “Skolas ēkas fasādes remonts (Str.017239)” EKK 2241 (Remontdarbi) 
par 89 539 euro, lai atmaksātu Saulkrastu vidusskolas fasādes 
remontdarbus; 

1.2.2. “Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" (Str.017225)” EKK 3261 
(Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 
komersantiem) par 49 511 euro, lai atmaksātu projekta “Pārvaldes un 
sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” 
realizāciju; 

1.3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.3.1. Ieņēmumu pozīciju „Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 

(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.4991)” par 263 905,00 
euro. 

1.4. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
1.4.1. Izdevumu pozīciju „Projekts ”Beach Hopping (Str.017244)” par 255 

946,00 euro EKK 7216 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 
citām pašvaldībām – transferti Beach Hopping); 

1.4.2. Izdevumu pozīciju „Aizņēmumu atmaksa (Str.0121)” par 7 959,00 
euro, aizņēmuma Beach Hopping (P439/2008) pamatsummas atmaksai. 

1.5. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.5.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas sociālajiem asistentiem” 

(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 18.629 (Str.02))” par 2 829,00 
euro. 

1.6. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
1.6.1. “Asistenta pakalpojumi (Str.088)” EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 

2289 euro un EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 
540 euro, lai atmaksātu sociālo asistentu pakalpojumus Saulkrastu 
vidusskolā. 



2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1.punktā minētos grozījumus. 

 
§47 

Par saistošo noteikumu  
“Grozījumi 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” izdošanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 14.10.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 15.oktobra 
sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 45. un 46.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 29.01.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai. 

 
 
 



 
2014.gada 29.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.14§47) 

 
 

“Grozījumi 29.01.2014.saistošajos noteikumos Nr.5  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” 

 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 29.01.2014.saistošajos noteikumos Nr.5 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” šādus grozījumus: 

1.1.Palielināt budžeta ieņēmumus par 682 383,00 euro (pielikums Nr.1); 
1.2.Palielināt budžeta izdevumus par 682 228,00 euro (pielikums Nr.2); 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 
 
 

§48 
Par nekustamā īpašuma Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, 

 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 23.10.2014. iesniegumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80330031493, un sastāv no neapbūvēta 
zemesgabala ar kopējo platību 0,0658 ha, izsoli, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra  Nr. 80330031493,  izsoli, saskaņā ar  
17.10.2014. protokolu (pielikumā).  

 
 



 





§49 
Par nekustamā īpašuma „Roze 291” 

 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 24.10.2014.  iesniegumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Roze 291”, Roze, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80330032823, un sastāv no neapbūvēta zemesgabala 
ar kopējo platību 0,0777 ha, izsoli, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra  Nr. 80330032823,  izsoli, saskaņā ar  17.10.2014. 
protokolu (pielikumā).  

 
 
 

 
 



 

 





§50 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes  

2014.gada 30.jūlija iekšējos noteikumos Nr.4 
„Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” izdarīšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas 
iesniegto Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējo noteikumu Nr.4 „Par 
reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” grozījumu projektu, 
pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu 
„Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem 
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 
1998.gada 31.marta noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par ienākumiem, no kuriem jāmaksā 
algas nodoklis”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējos 
noteikumos Nr.4 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”. 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
3. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei ar veiktajiem grozījumiem 

iepazīstināt visas Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbiniekus. 
 
 
 
 

 
 
 
 

§51 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes  

2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9  
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki  

izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” izdarīšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas 
iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un 
finanšu resursus” grozījumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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



2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
3. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei ar veiktajiem grozījumiem 

iepazīstināt visus Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un aģentūras 
vadītājus. 

 



§52 
Par grozījuma Saulkrastu novada domes  

2011.gada 28.decembra iekšējos noteikumos Nr.13 
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu 

atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” izdarīšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas 
iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo noteikumu Nr.13 
„Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu 
Saulkrastu novada pašvaldībā” grozījumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, Darba likuma 53.panta 4.punktu un 76.pantu, Ministru 
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

2. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos 
noteikumos Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu 
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

3. Grozījums stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
4. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei ar veikto grozījumu iepazīstināt 

visas Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbiniekus. 
 
 



§53 
Par finansējumu piešķiršanu informatīvā izdevuma  

“Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanai 2015.gadā un 2016.gadā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 
20.10.2014. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1.1.1.1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu 
pozīcijā „Pārējā ekonomiskā darbība (Str.0115)” 17 500,00 euro (t.sk. PVN) apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar 
iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi), lai 
nodrošinātu informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 2015.gadā. 

1.1.1.2. Paredzēt finansējumu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu 
pozīcijā „Pārējā ekonomiskā darbība (Str.0115)” 17 500,00 euro (t.sk. PVN) apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar 
iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi), lai 
nodrošinātu informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 2016.gadā. 

1.1.1.3. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu informatīvā izdevuma 
“Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 2015.gadā un 2016.gadā. 

 
 



§54 
Par projekta priekšfinansēšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
V.Klibiķa 17.10.2014. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi” 

(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.4994)” par 6411,00 euro. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumus: 

2.1. Izdevumu pozīciju “Projekts ”Zivju resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde Saulkrastu novadam 
(Str.017246)””  EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 6411,00 euro apmērā 
(projekts 140). 

3. Iemaksāt priekšfinansējumu projekta realizācijai Valsts kasē atvērtajā projekta kontā: 
LV68TREL9802415018000 6410.36 euro apmērā. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   

 
 


