
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(31.07.2013) 

 
§2 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot fiziskas personas, 2013.gada 11.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 11.februāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 
 
 

§3 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot fiziskas personas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2013.gada 20.jūnija 
iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.pantu un 2013.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atteikt anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX 
(īpašuma adrese), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160.  

 
 
 
 
 
 
 



§4 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2013.gada 25.jūnija pieprasījumu Nr.10239, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 470,80 
(četri simti septiņdesmit lati 80 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada 
līdz 2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX 
(īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxxx), 
īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
 
 

§5 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Rundeles 
2013.gada 23.jūlija pieprasījumu Nr.3756, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 51,63 
(piecdesmit viens lats 63 santīmi) apmērā par 2013.gada 1. un 2.ceturksni ar 
nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), ½ domājamo daļu īpašnieka X.X. 
(vārds, uzvārds).  

 
 

§6 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2013.gada 



28.jūnija pieprasījumu Nr.10332, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 15,00 
(piecpadsmit lati 00 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX( īpašuma 
adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
§7 

Par  
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rūsiņa 2013.gada 
18.jūlija pieprasījumu Nr.4933, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 356,20 
(trīs simti piecdesmit seši lati 20 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada līdz 
2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (īpašuma 

adrese), kadastra apzīmējums (xxxxx). 
 

§8 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2013.gada 1.jūlija paziņojumu Nr.10528, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 



NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 2 497,09 
(divi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati 09 santīmi) apmērā par laika 
periodu no 2011.gada līdz 2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), īpašnieka SIA XX(nosaukums). 

 
 

§9 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa 
2013.gada 17.jūlija pieprasījumu Nr.03809/078/2013-NOS, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 67,35 
(sešdesmit septiņi lati 35 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (īpašuma 
adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), ½ domājamo daļu īpašnieka X.X. (vārds,uzvārds) un ½ domājamo daļu 
īpašnieka X.X. (vārds,uzvārds).  

 
§10 

Par pašvaldības ceļa atbrīvošanu 

 

 Izskatot Mārtiņa Liepiņa,27.06.2013. iesniegumu, kurā norādīts, ka uz īpašumam 
„Silmala 52” piebraucamā ceļa novietota vieglās automašīnas piekabe un piebraucamais 
ceļš ir aizšķērsots ar gāzbetona blokiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013.sēdē, protokols Nr.1, un 
ievērojot, ka: 

1) Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā noteikts “Ikvienam ir tiesības uz 
īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm.”; 

2) ceļš d/s Silmala, kadastra numurs 80330021707, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 14.06.2013. lēmumu, ir Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašums;  

3) Civillikuma 927.pants nosaka, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i. 
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un 
noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību; 

4) Civillikuma 1039.pants nosaka, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt 
viņa lietu, kā arī to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tam nerastos 



nekāds zaudējums; 

5) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 
(tajā skaitā ielu un ceļu) labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

6) saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 15.panta pirmās daļas 2.punktu ir aizliegts 
piegružot, piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas, 
ceļu inženierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu; 

7) likuma „Par autoceļiem” 22.panta 3.punkts nosaka, ka, lai nodrošinātu autoceļa 
lietošanu un aizsardzību, autoceļa īpašniekam ir tiesības atbilstoši normatīvajiem 
aktiem pārtraukt jebkuru neatļautu darbību, kas ir pretrunā ar šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto autoceļu lietošanas, saglabāšanas un aizsardzības 
kārtību, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar neatļautās darbības 
seku likvidēšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu;  

8) kārtību, kādā Ceļu satiksmes likumā noteiktajos gadījumos transportlīdzekli 
piespiedu kārtā pārvieto uz speciālu stāvvietu vai uz citu — stāvēšanai atļautu — 
vietu, un kārtību, kādā transportlīdzeklis atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa 
nosaka Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumi Nr.767 “Noteikumi par 
transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši 
atstātu uz ceļa”; 

9) Saulkrastu novada dome ar 2012.gada 31.oktobra lēmumu uzdeva pašvaldības SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” atbrīvot pašvaldībai piederošo ceļu (pie īpašuma 
„Silmala 53”) no būvgružiem;  

10) Saulkrastu novada domē 2013.gada 6.jūnijā saņemta Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa vēstule ar informāciju, ka uz īpašumam „Silmala 52” 
piebraucamā ceļa novietota vieglās automašīnas piekabe ar valsts numuru E464, kā 
arī pie īpašuma “Silmala 53” aizkrāmēto teritoriju; 

11) apsekojot teritoriju, konstatēts, ka pašvaldības īpašums „Ceļi d/s Silmala”, kadastra 
numurs 80330021707, ir aizšķērsots ar gāzbetona blokiem un/vai līdzīgām 
konstrukcijām, vieglās automašīnas piekabi, kā arī ceļu aizšķērso dārzkopības 
kooperatīva „Silmala” laikā ierīkotie vārti; līdz ar to ir liegta piekļuve nekustamam 
īpašumam “Silmala 52”; 

12) saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā 
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā;  

13) Saulkrastu novada dome 2013.gada 29.jūlijā ir nosūtījusi īpašuma “Silmala 53” 
īpašniecei ierakstītā pasta sūtījumā vēstuli ar prasījumu novākt no Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašuma “Silmala 53” īpašniecei vai tās ģimenes locekļiem 
īpašumā vai valdījumā esošus gāzbetona blokus un līdzīgas konstrukcijas, kā arī 
vieglās automašīnas piekabi; uzskatāms, ka Saulkrastu novada domes sūtītā vēstule 
tiks saņemta 2013.gada 5.augustā; 

pamatojoties uz Civillikuma 927., 1039., 1041.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par autoceļiem” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 22.panta 3.punktu,  

 

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



 
NOLEMJ: 

1. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(reģ.Nr.40103027944) pēc 2013.gada 5.augusta nekavējoties atbrīvot 
Saulkrastu pašvaldības īpašumu „Ceļi d/s Silmala”, kadastra numurs 
80330021707 (pie īpašuma “Silmala 53” ar kadastra apzīmējumu 
80330020693), no gāzbetona blokiem un/vai līdzīgām konstrukcijām un 
demontēt dārzkopības kooperatīva „Silmala” laikā ierīkotos vārtus.  

2. Uzdot Saulkrastu pašvaldības policijai pēc 2013.gada 5.augusta normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā organizēt vieglās automašīnas piekabes ar valsts Nr. 
E464 pārvietošanu uz speciālu stāvvietu vai uz citu, stāvēšanai atļautu, vietu. 

3. Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Ceļi d/s Silmala” sakārtošanas 
darbu izmaksas – piebraucamā ceļa īpašumam „Silmala 52” atbrīvošanu – segt 
no Saulkrastu novada budžeta pēc iesniegtiem izmaksu rēķiniem. 

 
§11 

Par nekustamā īpašuma „Ziedugravas” iegādi 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, adrese 
Rūpniecības ielā 19 - 11, Rīgā, 11.07.2013. iesniegumu Nr. 9298, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pašvaldības funkciju realizācijai - gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu, ielu, ceļu rekonstrukciju un uzturēšanu – iegādāties nekustamo 
īpašumu „Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 001 0209, platība 0,4112 ha, par izsoles sākumcenu LVL 
100,00 un valsts nodevu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda 
LVL 50,00, kopā LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi). 

  
 

§12 
Par nekustamā īpašuma Muižas iela iegādi 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, adrese 
Rūpniecības ielā 19 - 11, Rīgā, 11.07.2013. iesniegumu Nr. 9273, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Pašvaldības funkciju realizācijai - gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu, ielu, ceļu rekonstrukciju un uzturēšanu – iegādāties nekustamo 
īpašumu Muižas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 001 1182, platība 0,4627 ha, par izsoles sākumcenu LVL 200,00 
un valsts nodevu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda LVL 
50,00, kopā LVL 250,00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi). 

  
 

 
§13 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
ar SIA „MARE SPORTS” 

 
 Izskatot SIA „MARE SPORTS” reģ. Nr. 40003662188, adrese Kalnu iela 9, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., direktora Ulda Vizbuļa 12.07.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
pamatojoties uz 2004.gada 1.martā noslēgtā zemes nomas līguma 7.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 
E.Brumermanis, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
I.Akulovs), „pret”- 1 (L.Vaidere), „atturas”- 3 (A.Aparjode, M.Kišuro, S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. 2004. gada 1.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar SIA „MARE 
SPORTS” par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, kadastra 
apz. 8013 002 0372, daļas 2000 m2 platībā, nomu, izdarīt grozījumus, līguma 
sadaļas „Nomnieka tiesības un pienākumi” punktā 5.2.2., izsakot to šādā 
redakcijā: 

 „5.2.2. celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā pastāvīgus īpašuma objektus 
saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, vispārīgiem būvnoteikumiem 
un Iznomātāja rakstisku piekrišanu.” 

2. Par veiktajiem grozījumiem noslēgt rakstisku vienošanos.  
  
 

§14 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas Māra Salima, iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
pamatojoties uz iesniegto zemesgrāmatu apliecību, kurā ar zemesgrāmatu tiesneses 
Sarmītes Stūrmanes 18.06.2013. lēmumu izbeigtas īpašuma tiesības X.X. (vārds, uzvārds) 
uz ēku īpašumu ar kadastra apzīmējumu (xxxxx) saskaņā ar 01.06.2011. vienošanos par 
mantisko jautājumu noregulēšanu, zudis tiesiskais pamatojums 10.12.2012. noslēgtajam 
zemes nomas līgumam par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (īpašuma 

adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), iznomāšanu ēku un būvju 
īpašuma uzturēšanai, 
 



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

1. Izbeigt ar 2013.gada 1.jūliju 2012.gada 10.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu 
ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX 
(īpašuma adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), 
platība 0,0538 ha, iznomāšanu.  

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§15 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (īpašuma, adrese) pilnvarotās personas Māra Salima, iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 
1), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,0538 ha, nomu. 

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

§16 
Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un  
zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas Māra Salima, iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 



1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA sertifikāts 
Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese) 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platība 0,0538 ha, kadastra apzīmējums (xxxxx), 
tirgus vērtību - LVL 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi). 

2. Pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, noslēgt ar ēku īpašnieku X.X. (vārds, 
uzvārds), pirkuma- pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā 
zemes īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums (xxxxx), platība 0,0538 ha, pārdošanu.  
 

§17 
Par valsts autoceļu maršrutu posmu pārņemšanu  

Saulkrastu novada domes īpašumā 
 

 Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Rīgas nodaļas ceļu 
būvinženieres I.Rozes 02.-7.2013. elektroniski nosūtīto iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013. sēdē 
(protokols Nr.1), un Finanšu komitejas 17.07.2017.sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes 28.04.2010. lēmumu „Par valsts autoceļu maršrutu posmu 
pārņemšanu bez atlīdzības Saulkrastu novada domes īpašumā”, 31.10.2012. lēmumu „Par 
valsts autoceļu posmu pārņemšanu” un Ministru kabineta 29.09.2009. noteikumam 
Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām 
piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 
likums” 3.panta 6.punktu, 4.panta trešo daļu, 42.panta pirmo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt zemesgrāmatā reģistrēto valsts autoceļu posmu  
„V55”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. 80330010825, platība 1,93 ha, 
„V78”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. 80330021708, platība 3,21 ha, 
„V87”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. 80330021710, platība 2,43 ha, 

pārņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā. 
2. Izveidot valsts autoceļu posmu pārņemšanas komisiju šādā sastāvā: 

 
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors 
Komisijas locekļi: Aivars Gavars, pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
 Ingrīda Kamoliņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja 
 Artis Blankenbergs, Nekustamo īpašumu speciālists 
 Līga Pilsētniece, Saulkrastu būvvaldes vadītāja 
 Māris Martinsons, Saulkrastu būvvaldes būvinspektors 
 Guntars Zonbergs, Saulkrastu novada domes deputāts 
 Bruno Veide, Saulkrastu novada domes deputāts 
 

3. Pilnvarot valsts autoceļu posmu pārņemšanas komisijas priekšsēdētāju Andreju 
Arni parakstīt autoceļu V55, V78 un V87 nodošanas-pieņemšanas aktus. 

 
 



§18 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parāda dzēšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 08.07.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Finanšu komitejas 17.07.2013.sēdē, protokols Nr.1, ievērojot, ka 
pēc iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas pašvaldības zemes īpašuma Zītaru iela daļas 
nomnieks Jānis Zīle miris 01.11.2012., ar Saulkrastu novada domes 26.06.2013. lēmumu, 
domes sēdes protokola izraksts Nr.3§13, izbeigts zemes nomas līgums ar Jāni Zīli, 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam LVL 1,19 (viens 
lats 19 santīmi) par nekustamo īpašumu Zītaru iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kas izveidojies par laika periodu no 2012.gada līdz 2013.gadam, sakarā ar 
pašvaldības zemes īpašuma Zītaru iela daļas nomnieka nāvi. 

 
 

§19 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot Veltas Litovkinas, iesniegumu, pamatojoties uz 2012.gada 16.februārī 
noslēgto zemes nomas līgumu Nr. R1573, kas noslēgts starp zemes īpašnieku X.X. (vārds, 
uzvārds) un SIA „Teletower” par īpašuma XX (īpašuma adrese) zemes 0,15 ha platībā 
nomu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums (xxxxx), kopējā platība 9,3 ha, dalīto lietošanas mērķi:  

 0,015 ha platībai- “ar maģistrālām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods- 1201”;  

 9,285 ha platībai- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods- 0201”. 

 
 
 

 



§20 
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  

 
 Uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā 13.05.2013. reģistrēts 
dzīvokļa īpašums Leona Paegles iela 10- 13, Saulkrasti, un 24.05.2013. zemes īpašums 
Alfrēda Kalniņa iela 2, Saulkrasti. Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē šādus nekustamos īpašumus:  
1.1.Zemes īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 8013 002 0108, platība 1762 m2, kadastrālā vērtība LVL 19 875,00 
(deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi). 
Nekustamais īpašums iegūts izsolē par LVL 15 500,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci 
simti lati 00 santīmi). 

1.2.Dzīvokļa īpašumu Leona Paegles iela 10-13, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 900 0024, novērtējums kadastrā LVL 6 143,48 (seši tūkstoši 
viens simts četrdesmit trīs lati 48 santīmi), tai skaitā 

1.2.1. dzīvokļa platība 29,08 m2, kadastrālā vērtība LVL 5698,18 (pieci tūkstoši seši 
simti deviņdesmit astoņi lati 18 santīmi); 

1.2.2. zemes vienības Leona Paegles iela 10, kadastra apzīmējums 8013 002 0343, 
platība 1153 m2 2908/89454 domājamās daļas, kadastrālā vērtība LVL 445,30 
(četri simti četrdesmit pieci lati 30 santīmi). 

 
 

§21 
Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  

 
 Saskaņā ar 22.04.2013. zemesgrāmatu tiesneša lēmumu Saulkrastu pašvaldībai 
izbeigtas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu „Gaisma 238”, Gaisma, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads. Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu pašvaldības bilances zemes īpašumu „Gaisma 238”, Gaisma, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 002 1166, zemes īpašuma 
platība 0,0568 ha, vērtība LVL 2 448,00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi 
lati 00 santīmi). 

 
 
 



§22 
Par zemes vienības  

Upes iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platības precizēšanu 
 

 Saskaņā SIA „ABC Construction” 24.07.2013. izgatavoto Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma Upes iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 001 0501, zemes robežu plānu, kas izgatavots, veicot zemes 
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši Ministru kabineta 27,12,2011, noteikumiem 
Nr.109 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” pamatojoties uz likuma “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt zemes vienības Upes iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0501, platību atbilstoši kadastrālās 
uzmērīšanas datiem – 0,2879 ha. 

 
 
 

 
§23 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot Ģirta Čudara, iesniegumu, kas izskatīts 17.07.2013. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 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” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu Melnsila iela 15A (kadastra apzīmējums 
80330011092), Rītupes iela 18 (kadastra apzīmējums 80330010188) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Noteikt dalīto zemes lietošanas mērķi: 
2.1.zemes gabalam Melnsila iela 15A 

0,2422 ha- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601,  
0,0805 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 
0102; 

2.2.zemes gabalam Rītupes iela 18 
0,12 ha- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0601,  



0,1998 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 
0102. 

  
 
 
 

§24 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Anitas Nusbergas pilnvarotās personas Kristapa Nusberga, iesniegumu, 
kas izskatīts 17.07.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr. 1), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās 
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Alatas’’ (kadastra apzīmējums 
80330010738), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§25 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Dzintras Latvenas un Zanes Kreicbergas iesniegumu, kas izskatīts 
17.07.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 1), 
pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu 
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “ Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Vidrižu iela 3, (kadastra apzīmējums 
80130020203), un Vidrižu iela 3B, (kadastra apzīmējums 80130020211) Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 



§26 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Vizmas Vimbas, iesniegumu, kas izskatīts 17.07.2013. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Jūras iela 5, (kadastra apzīmējums 
80130030352) Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§27 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot Lauras Ošlejas, iesniegumu, kas izskatīts 17.07.2013. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 4. un 7. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu „Ruduļi’’ (kadastra apzīmējums 80330040564) 
un „Vainagi 1’’ (kadastra apzīmējums 80330040038), Lilaste, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.  
  

 
§28 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot SIA „Baltsurvey’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu Ainažu ielā 42A, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 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” – 11 (E.Grāvītis, S.Osīte, 
E.Brumermanis, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Aparjode, 
S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Ainažu iela 42 A, (kadastra apzīmējums 
80130020121) Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu; 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ (platība 
2880 m2) adresi, Ainažu iela 42C, Saulkrasti, Saulkrastu novads; 

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam Ainažu iela 42C (platība 2880 m2) – 
komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801. 

  
 
 

§29 
Par Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

 
 Izskatot SIA „Adamas Baltija” izstrādāto Saulkrastu novada civilās aizsardzības 
pasākumu plānu, kas izstrādāts atbilstoši Civilās aizsardzības likumam un 2007.gada 
26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilas 
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām, un 
pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013.atzinumu 
(protokols Nr.1) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada civilās aizsardzības pasākumu plānu.  
 
 

§30 
Par grozījumiem 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 

„Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
 
 Izskatot sagatavotos grozījumus Saulkrastu novada domes 2010.gada 
24.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”, 
un pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013 atzinumu 
(protokols Nr.1), un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu,  

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



NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2010.gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā””. 

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

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

 
 

§31 
Par Saulkrastu novada domes  

27.07.2011. lēmuma Nr. 15 §52 atcelšanu 
 

 Izskatot SIA „NCC Housing” iesniegumu ar lūgumu apturēt detālplānojuma 
„Pļavas iela 17, Saulkrastos” (apstiprināts 27.06.2007.), grozījumu izstrādes procesu, 
atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013. lēmumam (protokols 
Nr.1),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2011. gada 27. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 

15§52) „Par detālplānojuma „Pļavas iela 17, Saulkrastos” grozījumu izstrādes 
uzsākšanu”. 

  
 
 
 
 

§32 
Par detālplānojuma zemes gabalam 370F, Saulkrastos  

projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
         
 Saulkrastu novada dome 31.10.2012. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.14 §32) 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 370F, Saulkrastos, zemes 
kadastra nr. 80130030323. Saulkrastu būvvaldē ir iesniegta detālplānojuma pirmā 
redakcija. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma pirmo redakciju un saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2013. lēmumu (protokols Nr.1), 
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” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 



NOLEMJ:  
1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes 

gabalam 370F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 80130030323 
projektu.  

2. Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2013.gada 12.augusta līdz 2013.gada 
6.septembrim. 

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

 
 

 
 

§33 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemes gabalam „Stacijas mežs”, Saulkrastos  
 

         Izskatot JEKEST Holding LLC (reģ. Nr.12078088) iesniegumu par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Stacijas mežs”, Saulkrastos (kadastra 
Nr.80130020255), kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2013.gada 
17.jūlija sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma "Teritorijas attīstības plānošanas 
likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. Un 
101.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam „Stacijas Mežs”, Saulkrastos, 
(kadastra Nr. 80130020255), apvienojot to ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot 
detālplānojuma sastāvā skiču projektu.  

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

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

izstrādes ierosinātāju, zemes gabala „Stacijas mežs”, Saulkrastos nomnieku 
JEKEST Holding LLC (reģ. Nr.12078088) divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 
 

§34 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. -2024.gadam 

 grozījumu izstrādes uzsākšanu  
 
 Izvērtējot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, atbilstoši 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2013.gada 17.jūlija lēmumam (protokols 
Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 



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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei. 
 

 
 
 

§35 
Par saistošo noteikumu  

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” apstiprināšanu 
 

 Saulkrastu novada dome atkārtoti izskatīja Saulkrastu novada domes 24.04.2013. 
saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”, kas 
precizēti, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.05.2013. 
atzinumu Nr. 18-6/ 4847 „Par saistošajiem noteikumiem”.  

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta ceturto un piekto daļu. 

Noteikumu projekts izskatīts Sociālo jautājumu komitejas 17.07.2013. sēdē 
(protokols Nr.1), 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 24.04.2013. saistošos noteikumus Nr.4 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”; 

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

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

 
 



§36 
Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 30. 

marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 
 

 Saulkrastu novada dome izskatīja sagatavotos grozījumus Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”, kas izstrādāti pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 29.05.2013. vēstulē Nr.18-6/4847 „Par saistošajiem noteikumiem” 
norādītajiem iebildumiem. Grozījumi izskatīti Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
17.07.2013 (protokols Nr.1). 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu un 43. 
panta trešo daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2011. gada 
30. marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”. 

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

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

 
 

 
§37 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 28.jūnijā saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarētā dzīvesvieta: Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, XX (īpašuma adrese) 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas 
dēlam X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, XX 
(īpašuma adrese), nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu novada domes 
28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 17.07.2013. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1),  

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



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

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

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

§38 
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  

pagarināšanu ar AS „Swedbank” 
 

Saulkrastu novada domē 2013.gada 10.jūlijā elektroniski saņemts AS „Swedbank” 
Siguldas filiāles vadītājas Dainas Dalkes iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt uz 
sešiem mēnešiem 2012.gada 23.jūlijā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
Saulkrastu novada pašvaldības iestādi „Saulkrastu bibliotēka”, kā arī veikt grozījumus 
noslēgtajā līgumā: izmantot iznomāto telpu 2 reizes mēnesī, no plkst. 14.00 līdz 15.00, par 
telpas lietošanu nemaksāt nomas maksu. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols 
Nr.1), 

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

1. Pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem 2012.gada 23.jūlijā noslēgto nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu ar AS „Swedbank”, Saulkrastu novada pašvaldības bibliotēkas 
vadītājai Vizmai Stūrmanei noslēdzot rakstisku vienošanos. 

2. Noteikt nomas maksu Ls 12,10 (divpadsmit lati, 10 santīmi) mēnesī, tajā skaitā 
21% pievienotās vērtības nodokli Ls 2,10 (divi lati, 10 santīmi). 

3. Noteikt, ka AS „Swedbank” izmanto telpu katra mēneša pirmajā un trešajā 
pirmdienā no plkst. 14.00 līdz 15.00. 
 
 

§39 
Par jaunas amata vienības izveidošanu Labiekārtošanas nodaļā  

un Labiekārtošanas nodaļas budžeta grozījumiem 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājas Ivetas 
Jurkevičas 02.07.2013. iesniegumu ar lūgumu izveidot jaunu amata vienību- 
„Labiekārtošanas strādnieks”, sakarā ar darba apjoma palielināšanos un saskaņā ar 
17.07.2013. Finanšu komitejas atzinumu par jaunas amata vienības izveidošanu (protokols 
Nr.1), pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.apakšpunktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 



„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 
un tā noteikšanas kārtību”3.1 pielikumu, amats „Labiekārtošanas strādnieks” atbilst 
13.saimes „Fiziskais un kvalificētais darbs” III līmenim un 4.mēnešalgu grupai, 

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

1. Ar 01.08.2013. Labiekārtošanas nodaļā apstiprināt jaunu amata vienību 
„Labiekārtošanas strādnieks” (profesiju klasifikatora kods 9214 03), nosakot 
mēnešalgu Ls 400,00.  

2. Izdarīt grozījumus 2013.gada 24.aprīļa domes lēmumā „Par grozījumiem Kapu 
saimniecības un Labiekārtošanas nodaļas budžetos” (prot. Nr.5§28), papildināt 
Labiekārtošanas nodaļas amatu sarakstu ar jaunu ierakstu šādā redakcijā: 
 

Nr.
p. 
k. 

Amatu saime Amatu 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs 
(LVL) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(LVL) 

Profesijas 
kods 

6 Nr.13 
Fiziskais un 
kvalificētais 
darbs 

IV Labiekārtošanas 
strādnieks 

1 5 403 400 9214 03 

 
3. Apstiprināt izmaiņas Labiekārtošanas nodaļas budžeta 2013.gada izdevumos: 
3.1.samazināt Labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 
3.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 

2000,00 latiem; 
3.2.palielināt Labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 
3.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1600,00 latiem; 
3.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 400,00 latiem. 
4. 3.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
       
 
 

§40 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2011.gada 31.augusta iekšējos 

noteikumos Nr.10 „Iekšējie darba kārtības noteikumi” 
 

Saulkrastu novada dome izskatīja Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas 
Spitanes sagatavotos grozījumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 
31.augusta iekšējos noteikumos Nr.10 „Iekšējie darba kārtības noteikumi”, kas sagatavoti 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu. Piešķirot atvaļinājuma pabalstu, kopš 2013.gada 
1.janvāra tiek piemērotas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma normas un grozījumos minētie kritēriji. Grozījumi izskatīti Finanšu 
komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 2.punktu,  



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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2011.gada 31.augusta iekšējos noteikumos Nr.10 „Iekšējie darba 
kārtības noteikumi””. 

 
 

§41 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā  

 
Izskatot sagatavotos grozījumus Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, un pamatojoties 
uz Finanšu komitejas 17.07.2013 atzinumu (protokols Nr.1), likuma „Likums par ostām” 
7.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2009.gada 
13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””.  

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

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

 
§42 

Par Administratīvās komisijas nolikumu 
 

Saulkrastu novada dome izskatīja Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas 
Spitanes sagatavotu nolikumu „Administratīvās komisijas nolikums”, kas sagatavots 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
9.2.apakšpunktu un 10.punktu. Grozījumi izskatīti Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē 
(protokols Nr.1). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 
2.punktu,  

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



 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nolikumu „Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
nolikums”. 

 
 
 

§43 
Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu 

„Grāmatvedības organizēšanas kārtība” apstiprināšanu 
 

Saulkrastu novada dome izskatīja Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas 
Spitanes sagatavotos iekšējos noteikumus „Grāmatvedības organizēšanas kārtība”, kas 
sagatavoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu un 
ievērojot grāmatvedības organizēšanas reglamentējošos dokumentus. Noteikumi izskatīti 
Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1). Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus „Grāmatvedības 
organizēšanas kārtība”. 
 
 

§44 
Par Darba samaksas nolikumu  

 
 Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2013.gada 15.jūlija iesniegumu ar 
lūgumu atzīt par spēkā neesošu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes Darba 
samaksas nolikumu (apstiprināts 22.02.2006., prot.Nr.4, § 2), ņemot vērā, ka pašreiz 
deputātu un darbinieku atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kas izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 
17.jūlija sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

 
 NOLEMJ:  

1. Atzīt par spēkā neesošu ar 2013.gada 1.augustu Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domes Darba samaksas nolikumu. 

 
 
 
 



 
§45 

Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2013.gada 17.jūlija vēstuli Nr.01.-5./190 „Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” dalību RRLAB projektu konkursā ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" ” un, pamatojoties uz Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto atklātā 
projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģija 2009.-
2013.gadam” ieviešanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros, nolikumu, Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā 
"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 

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

1. Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktori 
Judīti Krūmiņu iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta 
„Saulkrastu pūtēju orķestra „Neibāde” revitalizācija” pieteikumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
ietvaros, nosakot projekta kopējo summu LVL 5 000,50, no kuriem LVL 4 132,64 
ir projekta attiecināmās izmaksas un  LVL 867,86 – projekta neattiecināmās 
izmaksas. 

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

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt no pašvaldības līdzekļiem 
līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām - LVL 413,26 apmērā un 
priekšfinansējumu kopējām projekta izmaksām – LVL 5 000,50 apmērā. 

 
§46 

Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā 
  
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 19.06.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē, 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



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

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

plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1150 (Līgumdarba algas) par 200,00 

latiem; 
1.2. palielināt Saulkrastu novada domes izdevumu pozīcijas „Asistenta pakalpojumi” 

plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 

200,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos 

par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
§47 

Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas p.i. S.Kliederes 15.07.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē, 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu sociālā dienesta budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Saulkrastu sociālā dienesta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1150 (Līgumu darbi) par 806,00 

latiem; 
1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 194,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu sociālā dienesta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 

1000,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos 

par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 



§48 
Par grozījumiem BJDC „Saulespuķe” budžetā 

  
 Izskatot BJDC „Saulespuķe” vadītājas I.Feldmanes 01.07.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013.sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju „Vecāku finansējums - nometnes” par 1215,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1.Izdevumu pozīciju „BJDC "Saulespuķe"” par 1215,00 latiem: 
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK) 2233 (Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem) par 100,00 latiem; 
2.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 1 066,00 

latiem; 
2.1.3. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 12,00 latiem; 
2.1.4. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 

organizēšana) par 37,00 latiem. 
3. Lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
 

§49 
Par grozījumiem BJDC „Saulespuķe” budžetā 

 
 Izskatot BJDC „Saulespuķe” vadītājas I.Feldmanes 03.07.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas BJDC „Saulespuķe” budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1.samazināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 

pakalpojumu veidi) par 300,00 latiem; 
1.2.palielināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 300,00 latiem, lai iegādātos televizoru 

BJDC „Saulespuķe” vajadzībām. 



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

 
§50 

Par grozījumiem Tūrisma informācijas centra budžetā 
 
 Izskatot TIC vadītājas G.Memmēnas 19.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas TIC budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1.samazināt TIC izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 

650,00 latiem; 
1.2.palielināt TIC izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 

funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 650,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos 

par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
§51 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Tūrisma informācijas centra  
budžetā suvenīru iegādei 

 
 Izskatot TIC vadītājas G.Memmēnas 25.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju „Maksas pakalpojumi TIC” par 847,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1.Izdevumu pozīciju „Tūrisma daļa” par 847,00 latiem ekonomiskās klasifikācijas 

kodā 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi), lai iegādātos Saulkrastu suvenīrus 
tirdzniecībai. 

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



§52 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas budžetā  

pabalsta izmaksāšanai 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 27.06.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Saulkrastu vidusskola”, paredzot Saulkrastu vidusskolas 
budžetā 150,00 latus ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 (Darba devēja sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas), lai atmaksātu 
apbedīšanas pabalstu. 

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

 

 

 
§53 

Par līdzekļu piešķiršanu no speciālā budžeta projektu realizācijai,  
gājēju celiņa remontam un asfalta seguma remontam 

  
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
16.07.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus no speciālā budžeta „Ostu maksas” 28 200 latus projektu 
„Gājēju ietves 2.kārta izbūve Atpūtas ielā, Zvejniekciemā” un „Gājēju ietves 
2.kārtas izbūve Bērzu alejā, Zvejniekciemā” realizācijai, gājēju celiņa (95m) pie 
Zvejniekciema kultūras nama remontam un asfalta seguma (510 m2) remontam 
Skultes ostas teritorijā. 

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

 
 

 



§54 
Par līdzekļu piešķiršanu mākslas objekta „Saules meitene”  

novietojuma vietas izveidei un elektrības pieslēguma izbūvei 
  
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka N.Līča 17.07.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Labiekārtošanas nodaļa” 535,00 latus ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi), lai atmaksātu valsts ceļu informācijas staba pārlikšanu, pašvaldības 
norāžu stabu pārcelšanu un elektrības ievada izveidošanu Ainažu un Raiņa ielas 
stūrī, kur plānots uzstādīt mākslas objektu „Saules meitene”. 

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

 
 

§55 
Par līdzekļu piešķiršanu jumta remonta darbu apmaksai 

  
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
20.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Ēku apsaimniekošana” 345,00 latus ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana), lai atmaksātu Saulkrastu novada domei 
piederoša kopīpašuma Ainažu ielā 10, Saulkrastos, jumta remonta darbu apmaksu. 

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

 
 

 
 
 



§56 
Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sacensībām 

  
 Izskatot IK „Māra 9” vadītājas T.Kosmačevas 15.07.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
sēdē (protokols Nr.1) un Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība” 255,00 latus 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem), lai atmaksātu trīs bērnu dalību starptautiskās 
sacensībās Čehijā „Bohemia orienteering 2013”. 

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

 
 
 

 
 

§57 
Par līdzekļu piešķiršanu nekustamo īpašumu iegādei 

  
 Izskatot zvērināta tiesu izpildītāja J.Stižko 11.07.2013. paziņojumu/uzaicinājumu 
un 11.07.2013. aprēķinu par naudas summu, kas pienākas no piedzinēja, kas izskatīti 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Nekustamā īpašumu iegāde” 400,00 latu apmērā (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 5217 (Pārējā zeme) 150,00 latu apmērā un EKK 5214 (Zeme 
zem ēkām un būvēm) 250 latu apmērā, lai iegādātos nekustamos īpašumus 
„Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads un Muižas iela, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads. 

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

 
 



§58 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžetā 

  
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista A.Blankenberga 
01.07.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.07.2013. sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus no Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta „No 
pārējiem ieņēmumiem” 177 latus speciālā budžetu izdevumu pozīcijā „70% Zivju 
fondā (LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvalde)”, lai atmaksātu Zivju 
fondam paredzētos līdzekļus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Rīgas jūras līcī 
un iekšējos ūdeņos. 

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

 
 

 

 
§59 

Par grozījumiem 2013.gada budžetā 
  
 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 16.07.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols 
Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas Dziesmusvētkiem” par 4340,00 latiem (EKK 

18.6211). 
2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1.Izdevumu pozīciju „Dalība Dziesmusvētkos” par 4340,00 latiem (ekonomiskās 

klasifikācijas kodā (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
veidi) – 955 lati un EKK 2363 (Ēdināšana) – 3 385 lati); 

2.2.Izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas 5-6.gad.apm.pedagogiem- Saulkrastu 
vidusskola” par 298,00 latiem (EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 
– 240 lati un EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) – 58 lati); 



2.3.Izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas 5-6.gad.apm.pedagogiem- Zvejniekciema 
vidusskola” par 178,00 latiem (EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 
– 143 lati un EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) – 35 lati); 

2.4.Izdevumu pozīciju „Tautsaimniecība” par 900,00 latiem EKK 231201 (Inventārs). 
3. Samazināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumus: 
3.1.Izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas 5-6.gad.apm.pedagogiem – Bērnu dārzs” par 

476,00 latiem (EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) – 383 lati un 
EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) – 93 lati); 

3.2.Izdevumu pozīciju „Tautsaimniecība” par 900,00 latiem EKK 5239 (Pārējie 
pamatlīdzekļi). 

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

 
 

§ 60 
Par grozījumiem 30.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 16.07.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2013. sēdē (protokols 
Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 
 
NOLEMJ:  

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

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

 
 

§61 
Par izmaiņām Skultes ostas valdē 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 16.07.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.07.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu,  
 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 
paredzētos ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- nav,  
 
NOLEMJ: 



1. Atbrīvot Armandu Krūmiņu un Andri Silavnieku no Skultes ostas valdes locekļa 
pienākumiem ar š.g.31.jūliju. 

2. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 
 
 
 

 
§62 

Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja iecelšanu 
 

Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju E.Grāvīti, tāpēc, pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par 
sagatavoto lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietnieks N.Līcis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 16.07.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.07.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu un 26.pantu, 
Skultes ostas pārvaldes nolikuma 11.punktu, 
 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 
paredzētos ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis un I.Akulovs. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- 1 (I.Žukovs), 
 
NOLEMJ: 

1. Skultes ostas valdes priekšsēdētāja amatā iecelt Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti ar š.g. 01.augustu. 

2. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 
 
 

§63 
Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 16.07.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.07.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, Skultes ostas pārvaldes 
nolikuma 11.punktu, 
 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 
paredzētos ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis un I.Akulovs, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- nav, „atturas”- 1 (I.Žukovs),  
 
NOLEMJ: 

1. Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā iecelt Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Normundu Līci ar š.g. 01.augustu. 



2. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 
 
 

§64 
Par Skultes ostas valdes locekļa apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 16.07.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.07.2013. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.1), pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, Skultes ostas pārvaldes 
nolikuma 11.punktu, 
 
Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 
paredzētos ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās G.Zonbergs un I.Akulovs, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), „pret”- nav, „atturas”- 1 (I.Žukovs), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes deputātu Guntaru Zonbergu par Skultes ostas 
valdes locekli ar š.g. 01.augustu. 

2. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 
 

 
§65 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas 
Grasmanes 15.07.2013. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 
2012.gada publisko pārskatu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.07.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komiteja, Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdēs, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma par 
budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 05.10.2010. MK noteikumu Nr.413 „Par 
publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” – 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu. 
Apstiprināto pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
un publicēt Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv  

 
 
 

 
 



§67 
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta „Publiskās infrastruktūras 

nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” realizāciju 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 31.07.2013. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi 
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2013.gadā uz 10 gadiem 245 509,56 LVL apmērā 
vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2014. projekta „Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu.  

 
 

Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
 
 

 

 
 
 


