
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.16  
LĒMUMI  

(26.11.2014.) 
 

§2 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (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 X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 
 

§4 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 



iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
§5 

Par  
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) un viņas nepilngadīgo bērnu X.X. (vārds, 
uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese), 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 
 

§6 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese), 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 
 

§7 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 



1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese), 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§8 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 

 
 

§9 
Par zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 23.09.2014.lēmumu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder neapbūvēts zemesgabals Otrā iela 32, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032655, platība 0,0616 ha (Saulkrastu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537197, žurnāla Nr. 300003713662). 
Nekustamā īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 05.11.2014. noteicis 
neapbūvēta zemesgabala Otra iela 32, VEF Biķernieki, tirgus vērtību 4300,00 euro apmērā. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdes atzinumu (protokols Nr.12), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 2655, platība 0,0616 ha, mutisku izsoli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 32, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2655, 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4 300,00 euro (četri tūkstoši trīs simti euro 
0 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 



pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, izsolei  
4  locekļu sastāvā : 

   3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas  

nekustamo         īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
   3.3.komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes F inanšu ungrāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
   3.4.komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta 

zemesgabala Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 8033 003 2655, izsoles noteikumus (pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.01.2015. plkst. 10.00 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 

 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes  

2014.gada 26.novembra sēdes 
lēmumu Nr.16§9 

 
SAULKRASTU  NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  

NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA 
OTRĀ IELA 32, VEF BIĶERNIEKI,  SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU 

NOVADS,  
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar   

Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  

 
I  Vispārīgie noteikumi 

1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Otrā ielā 32, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2655, un sastāv no 
neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,0616 ha (turpmāk – nekustamais īpašums). 

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  jeb izsoles sākumcena 4 300 euro (četri tūkstoši trīs simti 
euro 00 centi). 

3. Izsoles mērķis  -  pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 

4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, 
bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS "SEB Banka". 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā 
bankas kontā. 

5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 

6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā, iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 67142518. 

7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes 
ziņas” publicēto informāciju. 

 



II  Informācijas publicēšanas kārtība 
8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas 
pirms izsoles dienas, kā arī tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu domes 
ziņas” numurā. Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un 
redzamā vietā pašvaldības ēkā. 

 
III  Izsoles dalībnieki 

9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 

10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam 
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 
(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā 
īpašuma iegādi. 

11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas -  430,00 euro (četri simti trīsdesmit euro 00 euro 
centi)  apmērā. 

12.  Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 

komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu. 

14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai 
iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas 
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas 
pamatojošus dokumentus. 

 
IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 

15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 16.janvāra plkst. 9.00 . 

16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 
dokumentus: 

    16.1. fiziska persona: 
           16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
           16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
     16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
           16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
           16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
           16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
           16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 
 

 V  Izsoles norise 
17. Izsole notiks 2015. gada 16.janvārī Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē  Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 

apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā 
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. 
par  100,00 euro (viens simts euro 00 euro centi).   



20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 

21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  

22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā.  

23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 

24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara āmura piesitienu un paziņo, ka 
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  

25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 

27.  Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 

uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas 
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles 
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā 
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un 
saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  

32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, 
iemaksājot to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, 
nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 

34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  

35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu 
par paša nosolīto augstāko cenu. 

36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 

37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 

 
VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 

38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei 



apstiprināšanai. 
39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 

noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
32.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina 
izsoles rezultātus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos 
gadījumos. 

 
VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību 
nosaka Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 
nekustamā īpašuma pircējs. 

42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 

 
VIII    Nenotikusi izsole 

 
43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

43.1. izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 
 

 
 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs                      E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.pielikums 

                              Neapbūvēta zemesgabala 

Otrā iela 32, VEF Biķernieki, 

 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

26.11.2014.izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 

 
    

 
  

 
 

      

 
 

      

 
 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       



2.pielikums 
                              Neapbūvēta zemesgabala 

Otrā iela 32, VEF Biķernieki, 

 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

26.11.2014.izsoles noteikumiem  

 
Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV - 2160 
 

REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 
 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  430,00 euro (četri simti trīsdesmit euro 00 euro centi) un ieguvis 
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 16.janvārī plkst. 10.00  Saulkrastu novada 
domes zālē, Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības 
neapbūvēts zemesgabals Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
 
 
 
 
APLIECĪBA izdota  201__. gada ________________ 
 
 
 
 
Reģistrators_______________________________         _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
                              neapbūvēta zemesgabala 

Otrā iela 32, VEF Biķernieki, 

 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

26.11.2014.izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

  
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
        
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 



§10 
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10  1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu 
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 07.11.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 12, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas 
Ainažu ielā 10-1A, Saulkrastos izsoles noteikumu (apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 
24.09.2014. lēmumu) 43.1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21. panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 
un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.12), 

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 
1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2, 
2014.gada 7.novembra pirmo izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam 
(07.11.2014. plkst. 9.30 ) nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 
– 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2, otro 
izsoli ar augšupejošu soli, samazinot izsoles sākumcenu  - 10 800,00 euro, par 20%. 
 

 
 

§11 
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., otrās izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas 
apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu „Par 

nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu”, domes sēdes protokola izraksts 
Nr.12§14, par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 
10 - 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, atsavināšanu, 07.11.2014. tika organizēta izsole, 
kura atzīta par nenotikušu. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
32.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
12.11.2014. sēdes, protokols Nr.12, atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas 
Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, 
platība 29,7 m2, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, nosacīto cenu, kas vienāda 



ar tirgus vērtību 10 800,00 euro, kura samazināta par 20% un ir 8 640,00 euro (astoņi 
tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  - nedzīvojamās telpas 
Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 900 
0727, izsoles noteikumus (pielikumā). 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izsoles komisiju 4  locekļu sastāvā : 

    4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
    4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas    
           nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
    4.3.komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes grāmatvedības nodaļas vadītāja,          

galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte 
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu                  

speciāliste Daina Kučeruka 
5.   Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.01.2015. rīkot otro nekustamā īpašuma 
izsoli ar augšupejošu soli. 



APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes  

2014.gada 26.novembra sēdes 
lēmumu Nr.16§11  

 
SAULKRASTU  NOVADA PAŠVALDĪBAS  

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NEAPDZĪVOJAMĀS TELPAS AINAŽU IELĀ 10-1A,  
SAULKRASTOS, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar   
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  

 
I  Vispārīgie noteikumi 

1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Ainažu ielā 10 – 1A, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 900 0727, un sastāv no neapdzīvojamās 
telpas ar kopējo platību 29,7 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums). 

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  jeb izsoles sākumcena 8 640,00 euro (astoņi tūkstoši seši 
simti četrdesmit euro 00 centi). 

3. Izsoles mērķis  -  pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 

4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, 
bankas kontā: bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS "SEB Banka". 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā 
bankas kontā. 

5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 

6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 22008416. 

7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes 
ziņas” publicēto informāciju. 

 
II  Informācijas publicēšanas kārtība 

8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada 
pašvaldības mājaslapā internet www.saulkrasti.lv sešas nedēļas pirms izsoles dienas. 
Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un redzamā vietā 
pašvaldības ēkā. 

 
III  Izsoles dalībnieki 

9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 

10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam 
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 
(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā 
īpašuma iegādi. 

11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas 864,00 euro (astoņi simti sešdesmit četri euro 00 euro 



centi)  apmērā. 
12.  Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 

komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu. 

14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai 
iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas 
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas 
pamatojošus dokumentus.. 

 
IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 

15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 16.janvārim  plkst. 9.30 . 

16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 
dokumentus: 

    16.1. fiziska persona: 
           16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
           16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
     16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
           16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
           16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
           16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
           16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 
 

 V  Izsoles norise 
17. Izsole notiks 2015. gada 16.janvārī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē  

Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 11.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 

apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā 
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. 
par 100,00 euro (viens simts euro 00 euro centi).   

20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 

21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  

22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā.  

23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 

24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara āmura piesitienu un paziņo, ka 
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  

25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 

27.  Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  



28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas 
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles 
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā 
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un 
saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  

32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, 
iemaksājot to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, 
nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 

34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  

35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu 
par paša nosolīto augstāko cenu. 

36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 

37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 

 
VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 

38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei 
apstiprināšanai. 

39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
32.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina 
izsoles rezultātus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos 
gadījumos. 

 
VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību 
nosaka Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 
nekustamā īpašuma pircējs. 

42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 

 



 
 

VIII    Nenotikusi izsole 
43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

43.1. izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.pielikums 
                              neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A   

26.11.2014.izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 

 
    

 
  

 
 

      

 
 

      

 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       
 
 

 
 



2.pielikums 
                              neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A   

26.11.2014.izsoles noteikumiem 
 
 

Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV – 2160 

 

REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 
 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  EUR 864,00 (astoņi simti sešdesmit četri euro) un ieguvis tiesības 
piedalīties izsolē, kura notiks 2015.gada 16.janvārī  plkst. 11.00  Saulkrastu novada domes 
zālē, Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīta Saulkrastu novada pašvaldības 
neapdzīvojamā telpa Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti. 
 
 
 
 
 
APLIECĪBA izdota  201__. gada ________________ 
 
 
 
 
Reģistrators_______________________________      _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.pielikums                    
neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A   

26.11.2014.izsoles noteikumiem 

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

  
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
        
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 
 

 



§12 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu ar lūgumu pagarināt neapdzīvojamo telpu 
nomas līgumu, kas atkārtoti izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.11, kā arī 2014.gada 19.novembra 
iesniegumu, kurā izteikts lūgums pagarināt telpu nomas līgumu līdz 2016.gada 
30.septembrim, pamatojoties uz 2009.gada 4. februārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas 
līguma Nr.01/09/19.1 punktu 5.4, kurā noteikts, ka pēc nomas termiņa izbeigšanās, līgums var 
tikt pagarināts, pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
pašvaldības neapdzīvojamās telpas 16,68 kv.m platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
2009.gada 4.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu nomas līgumu līdz 2016.gada 
30.septembrim, nosakot, ka iznomātājam ir tiesības uzteikt līgumu, brīdinot nomnieku 
par to divus mēnešu iepriekš.  

2. Par grozījumiem 2009.gada 4.februāra neapdzīvojamo telpu nomas līgumā 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 

ar SIA „LatQuality” 
 

 Izskatot SIA „LatQuality”, reģ. Nr. 40103667158, adrese Zvejnieku iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., valdes locekļa Imanta Kalviša 06.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, 
protokols Nr.11, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „LatQuality”, reģ. Nr. 40103667158, zemes nomas līgumu uz laika 
periodu no 01.12.2014. līdz 31.12.2015. par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020372, 
daļas 170 kv.m platībā pie Saules laukuma iznomāšanu vasaras kafejnīcas uzturēšanai 
(zemes gabala shēma lēmuma pielikumā). 

2. Noteikt nomas maksu : 
2.1. oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešos EUR 50,00 

(piecdesmit euro 00 euro centi) un EUR 10,50 (desmit euro 50 euro centi) 21% PVN, 



kopā mēnesī EUR 60,50 (sešdesmit euro 50 euro centi) 
2.2. maija, jūnija, jūlija, augusta un septembra mēnešos EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro 00 euro centi) un EUR 31,50 (trīsdesmit viens euro 50 euro centi) 
21% PVN, kopā mēnesī EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro 50 euro 
centi). 

 
 
 

 
 





§14 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 12.11.2014. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Upes iela 34 (kadastra apzīmējums 
80330010225), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un Pērļu iela 8, 
(kadastra apzīmējums 80330010222), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu . 
 
 
 
 

 
 
 



§15 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 12.11.2014. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu ,,Jaunšķilteri’’ (kadastra apzīmējums 
80330040655), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un ,,Jaunladiņi’’ 
(kadastra apzīmējums 80330040185), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

 
§16 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 12.11.2014. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Austrumi - 1’’ (kadastra apzīmējums 
80330010875), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 
 
 

 
 
 



§17 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot SIA ,,Talo Invest’’, vienotais reģistrācijas numurs 40103316801, juridiskā 
adrese Aroniju iela 25, Dreiliņi, Stopiņu novads, pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds), 
iesniegumu, kas izskatīts 12.11.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 11, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Vainadziņi’’ (kadastra apzīmējums 
80330040665), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2.  Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 
 



§18 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādes grozījumiem 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes 30.01.2013. lēmumu Nr.1 §22, Saulkrastu novada Teritorijas 
plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem 
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt grozījumus nekustamā īpašuma ,,Kalniņi’’ zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010386, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektā. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta grozījumu darba uzdevumu.  
 
 
 

 



§19 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Zītaru iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130050118:  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” – platība 1200 kv.m,  
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101” – 
platība 598 kv.m. 

 
 
 

§20 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Dārza iela 6C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130040232:  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” – platība 1200 kv.m,  
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201” – 
platība 1714 kv.m. 

 
 
 

§21 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Raiņa ielā 2 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 1.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014.  



Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr. 98 par būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt darbnīcu (kadastra apzīmējums 8013 002 0305 002) un šķūni (kadastra 
apzīmējums 8013 002 0305 003) Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,  kā 
vidi degradējošas ēkas. 

2. 2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības zemes gabalu Raiņa ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130020305 (platība 1207 kv.m), uz kura atrodas darbnīca 
ar kadastra apz.8013 002 0305 002 un šķūni ar kadastra apz.8013 002 0305 003. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 
1007. 

 
 
 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Rīgas ielā 16 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.106  par būves pārbaudi, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt administratīvo ēku Rīgas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0737 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības 
administratīvo ēku Rīgas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 003 0737 001. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 



§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Krasta ielā 11 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014.  atzinumu Nr. 103 par būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt klubu Krasta ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 001 0338 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības klubu 
Krasta ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 001 0338 001,    

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 

 
 
 

§24 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Rīgas ielā 51 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz pamatojoties uz 
likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 1.punktu, Saulkrastu novada domes 
29.10.2014. Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 
2015.gadā” 2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.95 par būves 
pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt veikalu-kafejnīcu Rīgas ielā 51, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0558 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības zemes gabalu Rīgas ielā 51, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130030558 (platība 1248 kv.m), uz kura atrodas veikals-kafejnīca ar 
kadastra apz.8013 003 0558 001,   īpašnieks SIA ,,Firma Madara 89’’, reģistrācijas nr. 



40003115846, juridiskā adrese Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 
4729. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 



 

 
 

§25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Zītaru ielā 11 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.96 par būves pārbaudi, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt viena dzīvokļa māju Zītaru ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 005 0158 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības viena 
dzīvokļa māju Zītaru ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 
005 0158 001. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 

 
§26 

Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  
vidi degradējošai ēkai Ainažu ielā 11 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.97 par būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt restorānu Ainažu ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 002 0340 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības 
restorānu Ainažu ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 002 
0340 001, īpašnieks SIA ,,Globals Investments’’, vienotais reģistrācijas 
nr.40003462237, juridiskā adrese Maskavas iela 17-19, Jūrmala, LV – 1050. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 



 

 
 

 
 

§27 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Dārza ielā 4A 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.107 par būves pārbaudi , 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt dzīvojamo māju Dārza ielā 4A, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 004 0216 001, kā vidi degradējošu ēku. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības 
dzīvojamo māju Dārza ielā 4A, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 004 0216 001. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 

§28 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Ainažu ielā 72 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz likuma ,,Par 
nekustamā īpašuma nodokli 3.panta 1.4 daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 29.10.2014. 
Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gadā” 
2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.104 par būves pārbaudi (lēmuma 
pielikumā), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt ēku kompleksu Ainažu ielā 72, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 001 0101, kā vidi degradējošas ēkas. 

2. 2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības zemes gabalu Ainažu ielā 72, Saulkrastos, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130010101 (platība 67116 kv.m), īpašnieks SIA 



 

 
 

,,SUNBEACH’’, vienotais reģistrācijas nr. 40003551728, juridiskā adrese Ganību 
dambis 24D, Rīga, LV – 1005. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 

 
§29 

Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  
vidi degradējošai ēkai Kapteiņu ielā 2 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 29.10.2014. Saistošo noteikumu Nr.17 “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015.gadā” 2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.102 par 
būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt daudzdzīvokļu māju Kapteiņu ielā 2, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 501 0152, kā vidi degradējošu. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no ēkas kadastrālās vērtības.    
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 

§30 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošai ēkai Komētas ielā 1A 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 29.10.2014. Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015.gadā” 2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr.100 par 
būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt dzīvojamo ēku Komētas  ielā 1A, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0693 001, kā vidi degradējošu. 



 

 
 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības zemes 
gabalu Komētas ielā 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330010693 (platība 0,1090 ha), uz kura atrodas dzīvojamā māja ar 
kadastra apz.8033 001 0693 001. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 

§31 
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  

vidi degradējošām ēkām „ZPR-Ikriņi” 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 29.10.2014. Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015.gadā” 2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr. 99 par 
būves pārbaudi, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt ēkas, kas atrodas nekustamā īpašuma  „ZPR-Ikriņi”, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0356, sastāvā, kā vidi 
degradējošas. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no ēku ar kadastra apz. 
80330010356 001 (kafetērija),  80330010356 002 (noliktava ar rampu), 80330010356 
003 (kūpinātava), 80330010356 004 (garāža) un 80330010356 006 (šķūnis) 
kadastrālām vērtībām. Īpašnieks SIA „HAY  INVEST”, reģ. Nr. 40003442692, 
juridiskā adrese Dainas iela 14, Rīga, LV – 1001. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 

 
§32 

Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu  
vidi degradējošām ēkām Jūras prospektā 2A 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr. 11, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 29.10.2014. Saistošo noteikumu Nr.17 ,,Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015.gadā” 2.punktu un Saulkrastu būvvaldes 20.11.2014. atzinumu Nr. 101 par 
būves pārbaudi (lēmuma pielikumā), 
 



 

 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Klasificēt ēkas, kas atrodas nekustamā īpašuma  Jūras prospekts 2A, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 501 0032, sastāvā, kā vidi 
degradējošas. 

2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no ēku ar kadastra apz. 
80330010185 002 (siltumnīcu savienojošā māja),  80330010185 003 (siltummezgls), 
80330010185 004 (siltumnīcas), 80330010185 005 (siltumnīcas), 80330010185 006 
(siltumnīca),  80330010185 007 (siltumnīca), 80330010185 008 (siltumnīca), 
80330010185 009 (siltumnīca) un 80330010185 010 (šķūnis ar pagrabu) kadastrālām 
vērtībām.  

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā piemērot sākot ar 01.01.2015. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 
 
 

§33 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds)  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu.  

 
 

§34 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu. 



 

 
 

 
§35 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.3. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu.  
 
 

§36 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu. 
 

§37 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds)  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu. 

 
 



 

 
 

§38 
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,  

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot lietošanā nepiešķirtās zemes, saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi’’ 11.punktu, 
likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās’’ 3.panta otrās daļas 4.punktu, trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 
03.11.2009. 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” 2. un 23.3. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 80330010689 (platība 0.1117 ha). Veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam adresi Bērzu aleja 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un noteikt lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.1117 ha; 

 
 

§39 
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,  

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot lietošanā nepiešķirtās zemes, saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi’’ 11.punktu, 
likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās’’ 3.panta otrās daļas 4.punktu, trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 
03.11.2009. 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” 2. un 23.3. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 80330033043 (platība pēc kadastrālās 
uzmērīšanas 0.0205 ha). 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam adresi ,,Vēsma 11A, 
Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un noteikt lietošanas mērķi: individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.0205 ha; 



 

 
 

§40 
 Par zemes īpašumu platības izmaiņām 

 
 Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas sniegto informāciju ,,Par pašvaldību 
tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām’’, sakarā ar neprecīzi noteikto 
platību Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumiem un pamatojoties uz likuma “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi’’ 132.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības nekustamiem īpašumiem platības: 
1.1.Otrā iela 17, kadastra apz.80330032653 - platība 0.093 ha; 
1.2.,,Starpgabals 4’’, kadastra apz.80330011303 – platība 0.0205 ha; 

 
 

§41 
Par ēkas daļas Rīgas ielā 43A nojaukšanu  

 
         Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2014.gada 2.septembra 
atzinumu Nr.77 par patvaļīgu būvniecību Rīgas ielā 43A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr.8013 003 0564, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.11.2014. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas (protokols Nr.11) sēdē, pamatojoties uz 
Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punktu,     
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Uzdot būves īpašniekam X.X. (vārds, uzvārds)  2015.gada 1.jūnijam nojaukt patvaļīgi 
uzbūvēto ēkas – autoservisa daļu Rīgas ielā 43A, Saulkrastos, kas neatbilst 2004.gada 
4.novembrī Saulkrastu būvvaldē akceptētajam projektam  . 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 
1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 

§42 
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 

      
2014.gada 10.novembrī Saulkrastu novada domē saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 

iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt dzīvojamo platību vai sociālo dzīvokli, un kam 
pievienota Saulkrastu sociālā dienesta 2014.gada 29.oktobra izziņa Nr.123/2014, saskaņā ar 
ko persona (ģimene) atzīta par trūcīgu. 2014.gada 11.novembrī Saulkrastu sociālais dienestā ir 
pieņemts lēmums Nr.44, saskaņā ar ko, X.X. (vārds, uzvārds) ir atzīta par tiesīgu īrēt sociālo 
dzīvokli. Iesniegums izskatīts Sociālo jautājumu komitejas 2014.gada 12.novembra sēdē 
(protokols Nr.8). Izvērtējot iesniegtos dokumentus, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 
2014.gada 12.novembra sēdes (protokols Nr.8) atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 



 

 
 

pašvaldībām” 15.panta 7. un 9. punktu likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 5. un 6.pantu, kā arī Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra 
saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu” 6.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izīrēt pašvaldības sociālo dzīvokli L. Paegles ielā 2-5, Saulkrastos, X.X. (vārds, 

uzvārds) sākot ar 2015. gada 1. februāri. 
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam A. Gavaram līdz 

2015. gada 31. janvārim organizēt nepieciešamā remonta veikšanu minētajā dzīvoklī, 
paredzot logu nomaiņu un sanitārā mezgla sakārtošanu.  

3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu par sociālā 
dzīvokļa īri ar X.X. (vārds, uzvārds). 

4. Saulkrastu novada domes Sociālajam dienestam veikt ikgadēju izvērtēšanu un kontroli 
vai X.X. (vārds, uzvārds) statuss atbilst likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta prasībām. 

 
 

§43 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta Bērnu tiesību aizsardzības 

komisijas nolikumā izdošanu un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļu 
atalgojumu noteikšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 12.novembra 
Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot grozījumus Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas nolikumā; 

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

iepazīstināt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļus; 
4. Noteikt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļu 

atalgojumu stundas likmi 2014.gadā – 8,54 euro. 
 

 
§44 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 22.oktobrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds)  , 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam X.X. (vārds, uzvārds), 



 

 
 

deklarēts: 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 12.novembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2014.gada 1.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds) (simtu seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņas dēls 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. 

 
§45 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 14.oktobrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds), 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) VEF-Biķernieki, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai X.X. (vārds, 

uzvārds), deklarēta: XX (adrese) VEF-Biķernieki, 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 12.novembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  



 

 
 

1. Piešķirt un sākot ar 2014.gada 1.novembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds) 106,72 (simtu seši euro, 72 centi) euro 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. 

 
§46 

Par grozījumiem PII „Rūķītis” amatu sarakstā 
 

Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas 2014.gada 10.novembra iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 
12.novembra sēdē (protokols Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2. un 27.punktu, un Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošo 
noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 19.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka PII „Rūķītis” ir viena amata vienība „Logopēds” ar pilnu darba slodzi (5 
darba dienas un 40 stundas nedēļā). 

2. Noteikt vienai amata vienībai „Logopēds” mēneša darba algas likmi 488,00 euro 
pirms nodokļu nomaksas. 

3. Izdarīt atbilstošus grozījumus PII „Rūķītis” amatu sarakstā. 
4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī. 

 
 

§47 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 “Par  pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu būvvaldes vadītājas L.Pilsētnieces iesniegto Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par  pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” projektu, kas 
izskatīts 2014.gada 12.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12), ievērojot Ministru 
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas” 15.punktu,  un, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
 
 
 



 

 
 

NOLEMJ:  
1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par  pašvaldības 
nodevām Saulkrastu novadā”” (lēmuma 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 26.novembra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

(prot. Nr.16§47) 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15  

“Par  pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas  

1.,2.,4.,7.,9. un 10.punktu,  

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības  

var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu  

 
 

1 Izdarīt Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 
“Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 
 
1.1. Izteikt Noteikumu 31.punktu šādā redakcijā: 
“31. 50 % no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc būvatļaujas saņemšanas 
būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu 
iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas 
nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu 
neatmaksā.”; 

 
1.2. Papildināt Noteikumus ar 37.punktu šādā redakcijā: 
“37. Ja būvniecības process uzsākts pirms 2014.gada 1.oktobra, ir samaksāta daļa no nodevas 
par būvatļaujas saņemšanu (40 % apmērā) un pasūtītājam ir tiesības saņemt būvatļauju 
atbilstoši būvniecības regulējumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra, pasūtītājs atlikušo 
nodevas daļu (60 % apmērā no iepriekš noteiktās nodevas) samaksā: 

37.1. pirms dokumentu iesniegšanas būvatļaujas saņemšanai, ja pasūtītājs lūdz izdot 
būvatļauju un projektēšanas nosacījumus būvatļaujā atzīmēt kā izpildītus; 

37.2. pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 
iesniegšanas būvvaldē, ja pasūtītājs lūdz izsniegt būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumiem.” 
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 
 



 

 

Saistošo noteikumu  
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra  

saistošajos noteikumos Nr.15  
“Par  pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums. 

Grozījumi veikti, lai aktualizētu atsevišķus saistošo 
noteikumu punktus sakarā ar būvniecību reglamentējošo 
normatīvo aktu izmaiņām.  

2. Īss noteikumu projekta satura 
izklāsts. 

Tiek grozīts nodevas par būvatļaujas saņemšanu iemaksas 
apmērs no 40 % uz 50 % (pēc būvatļaujas saņemšanas). 
Attiecīgi no 60 % uz 50 % atlikusī nodevas daļa pirms 
dokumentu iesniegšanas būvvaldē par projektēšanas 
noteikumu izpildi. Kā arī papildināti saistošie noteikumi 
par būvatļaujas nodevas samaksu, ja būvniecības process 
uzsākts pirms 2014.gada 1.oktobra. 

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 

Ar saistošo noteikumu piemērošanas jautājumiem  
persona var vērsties Saulkrastu novada būvvaldē. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 



 

 
 

§48 
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 
12.novembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.12), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
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 to apstiprināšanas; 
3. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei ar veiktajiem grozījumiem 

iepazīstināt visas Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbiniekus. 
 
 

§49 
Par līdzekļu paredzēšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2015.gada un 2016.gada 

budžetos iepirkuma procedūras veikšanai 
  

Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 29.10.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, 
protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Pašvaldības policija (Str.05)” 18150,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), 
lai nodrošinātu iepirkumu procedūru par bezsaimnieka klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu 
un noķerto dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, kaķu kastrāciju un sterilizāciju, 
eitanāziju, kremāciju kā arī klaiņojošā dzīvnieka nogādāšanu uz veterināro klīniku un 
bojā gājušo savvaļas dzīvnieku savākšanu, utilizēšanu un apbedīšanu  2015.gadā. 

2. Paredzēt finansējumu 2016.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Pašvaldības policija (Str.05)” 18150,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), 
lai nodrošinātu iepirkumu procedūru par bezsaimnieka klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu 
un noķerto dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, kaķu kastrāciju un sterilizāciju, 
eitanāziju, kremāciju kā arī klaiņojošā dzīvnieka nogādāšanu uz veterināro klīniku un 
bojā gājušo savvaļas dzīvnieku savākšanu, utilizēšanu un apbedīšanu  2016.gadā. 



 

 
 

3. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu bezsaimnieka klaiņojošo dzīvnieku 
izķeršanu un noķerto dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, kaķu kastrāciju un 
sterilizāciju, eitanāziju, kremāciju kā arī klaiņojošā dzīvnieka nogādāšanu uz 
veterināro klīniku un bojā gājušo savvaļas dzīvnieku savākšanu, utilizēšanu un 
apbedīšanu  2015.gadā un 2016.gadā. 

 
 

§50 
Par līdzekļu paredzēšanu Saulkrastu sociālā dienesta 2015.gada budžetā 

iepirkuma procedūras veikšanai 
  

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 03.11.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Sociālie pabalsti (Str.083)” 33 880,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā), lai nodrošinātu malkas 
piegādi 2015.gadā. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu malkas iegādi 2015.gadā. 
 

 
§51 

Par grozījumiem Administratīvās komisijas budžetā 
  

Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja E.Brumermaņa 04.11.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, 
protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Administratīvās komisijas 
(Str.0113) budžetā 350,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 221903 
(Pasta pakalpojumi) 200,00 EUR apmērā un EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie 
pakalpojumu veidi) 150,00 EUR apmērā, lai atmaksātu izdevumus, kuri veidojas 
palielinoties izskatīto administratīvo lietu skaitam.  

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. 

 
 
 
 
 



 

 
 

§52 
Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada speciālajā budžetā 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 11.11.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2014.gada 
izdevumos: 

1.1. samazināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 18 

185,00 EUR; 
1.1.2. EKK 224602 (Smilts-sāls maisījuma kaisīšana pilsētas ielām un 

ceļiem) par 1 540,00 EUR;  
1.1.3. EKK 224604 (Ielu mehanizētā tīrīšana) par 2 006,00 EUR; 
1.1.4. EKK 224605 (Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts par 168,00 EUR; 
1.1.5. EKK 224606 (Grunts ielu un ceļu planēšana ar greideri) par 3 103,00 

EUR; 
1.1.6. EKK 224607 (Krūmu un koku izciršana ielu un ceļu teritorijās) par 3 

585,00 EUR; 
1.1.7. EKK 224608 (Ūdens novadgrāvju tīrīšana  ielu un ceļu teritorijās) 

par 4 462,00 EUR; 
1.1.8. EKK 231201 (Inventārs – ceļu zīmes) par 3 397,00 EUR; 
1.1.9. EKK 224610 (Ielu remonts ar šķembām  pirms greiderēšanas, 

caurtekas) par 5 141,00 EUR; 
1.1.10. EKK 224614 (Atkritumu savākšana ielu un ceļu teritorijā) par 1 

617,00 EUR. 
1.2. palielināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 224611 (Grunts ielu un ceļu remonts ar smilts - grants 
maisījumu) par 43 204,00 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. 

 
 

§53 
Par grozījumiem pašvaldības budžetā 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 11.11.2014. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 



 

 
 

1. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumos un 
izdevumos: 

1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju „Ieņēmumu par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas 
kompānijām” (EKK 21.397) par 49 970 EUR; 

1.2.Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
1.2.1. Izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (Str.0173) budžeta 

izdevumu plānu EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta) par 32 498 EUR; 

1.2.2. Izdevumu pozīciju “Dome" (Str.0111)” EKK 1111 (Deputātu darba algas) par 2 
000 EUR un EKK (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 472 EUR, lai 
atmaksātu deputātu atalgojumu pamatojoties uz 30.10.2014. izpildi; 

1.2.3. Izdevumu pozīciju „Kompensācija bērnu vecākiem” EKK 6410 (Kompensācija 
bērnu vecākiem) 2 000 EUR apmērā, lai apmaksātu izdevumus saistībā ar PII 
“RŪĶITIS” izveidojušos bērnu rindu; 

1.2.4. Izdevumu pozīciju „Ielu apgaismošana (Elektroenerģija)” EKK 2223 (Maksa par 
elektroenerģiju) 13 000 EUR apmērā, lai apmaksātu izdevumus saistībā ar ielu 
apgaismojumu 2014.gadam. 

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. 

 
 

§54 
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  

2014.gada budžeta grozījumiem 
  

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktores J.Krūmiņas 10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta 2014.gada 
izdevumos: 

1.1.samazināt budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 4485,00 EUR; 
1.1.2. EKK  1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 853.00EUR; 
1.1.3. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai) par 725.00 EUR; 
1.1.4. EKK 2110 (Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni) par 184.00 EUR; 
1.1.5. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 300.00 EUR; 
1.1.6. EKK 2233 (Transporta pakalpojumi) par 5000.00 EUR; 
1.1.7. EKK 2241 (Ēku, būvju, telpu remonts) par 10 276.00 EUR; 
1.1.8. EKK 2245 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas maksājumi) par 94.00 

EUR; 
1.1.9. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 1000.00 EUR; 
1.1.10. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 1500.00 

EUR; 



 

 
 

1.1.11. EKK 2312 (Inventārs) par 10 000.00 EUR; 
1.1.12. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 195.00 EUR; 
1.1.13. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 996.00 EUR. 
1.2.palielināt budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 187,00 EUR; 
1.2.2. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 5876.00 EUR; 
1.2.3. EKK 2120 (Ārvalstu komandējumi) par 184.00 EUR; 
1.2.4. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 4000.00 EUR; 
1.2.5. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 150.00 

EUR; 
1.2.6. EKK 2239 ( Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 19 926.00 EUR; 
1.2.7. EKK 2242 (Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts) par 94.00 EUR; 
1.2.8. EKK 2261 (Ēku, telpu īre un noma) par 271.00 EUR; 
1.2.9. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 3729.00 EUR; 
1.2.10. EKK 2352 (Saimnieciskie materiāli) par 996.00 EUR; 
1.2.11. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 195.00 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. 

 
§55 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
  

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles  24.10.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Saulkrastu vidusskolas (Str.02) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 650,00 EUR; 
1.1.2. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 277,00 EUR; 
1.1.3. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 618,00 

EUR, 
1.2.palielināt Saulkrastu vidusskolas (Str.02) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 

618,00 EUR; 
1.2.2. EKK 231201 (Inventārs) par 152,00 EUR; 
1.2.3. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 650,00 EUR; 
1.2.4. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 125,00 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. 

 
 

 
 



 

 
 

§56 
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu sociālais dienests” 

vadītājas A.Bogdanovas 03.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Sociālie pabalsti (Str.083) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 64192 (Pirktie pakalpojumi) par 5 100,00 EUR; 
1.1.2. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība  un citi maksājumi iedzīvotājiem) par 4 

600,00 EUR. 
1.2.palielināt Sociālie pabalsti (Str.083) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2800 (Pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju 

ietvaros) par 5 100,00 EUR; 
1.2.2. EKK 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā) par 4 600,00 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. 

 
 

§57 
Par līdzekļu piešķiršanu ēkas demontāžas tehniskā projekta izstrādei 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības  izpilddirektora vietnieka A.Gavara 11.11.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, 
protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Tautsaimniecības (Str.0171) 
budžetā 3 000,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5240 (Pamatlīdzekļu 
izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai apmaksātu Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošās ēkas (sabiedriskā tualete) Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, demontāžas tehniskā 
projekta izstrādi.  

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. 

 
§58 

Par pašvaldības budžeta grozījumiem 



 

 
 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanās nodaļas vadītāja V.Klibiķa 

10.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
12.11.2014. sēdē, protokols Nr.12, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju „ Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.630)” par 15 241,00 EUR; 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
2.1.samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (Str.0173) budžeta 

izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta) par 3 

111,00 EUR. 
2.2.Palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Saulkrastu novada publisko interneta pieejas 

punktu attīstība” (Str.017247) budžeta izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 3 640,00 EUR; 
2.2.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 3 346,00 EUR; 
2.2.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 11 366,00 EUR. 
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. punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§60 
Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Saulkrastu pašvaldības policijai no  

pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
 
Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 2014.gada 

11.novembra iesniegumu, pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 
6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu un 43.pantu  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut Saulkrastu novada pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
nodot bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu pašvaldības 
policija” īpašumā pārvietojamu teleskopisko pacēlāju par kopējo bilances uzskaites 
vērtību 22624,37 euro, atlikusī vērtība 9 426,97 euro. 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai 
grāmatvedei pieņemt grāmatvedības uzskaitē ilgtermiņa ieguldījumu „Pārvietojams 
teleskopiskais pacēlājs par kopējo bilances uzskaites vērtību 22 624,37 euro, palielinot 



 

 
 

grāmatvedības uzskaites kontu 1239, nolietojums uz 31.10.2014. 13 197.40 euro, 
atlikusī vērtība 9 426,97 euro.  

3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
vadītājai sagatavot nodošanas- pieņemšanas aktu. 

4. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 
pēc abpusējas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, uzņemt lēmuma 1.punktā 
minēto pamatlīdzekli Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, un 
izslēgt lēmuma 1.punktā minēto pamatlīdzekli no Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” grāmatvedības uzskaites.  

 
 

§61 
Par domes sēdes pārcelšanu 

 
Ievērojot Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums” 66.punktā noteikto, domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pēdējā trešdienā un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to vienojoties 
iepriekšējā mēneša domes sēdē. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pārcelt Saulkrastu novada domes decembra sēdi uz 2014.gada 19.decembri 
plkst.10:00. 
 

§62 
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžeta pozīcijās 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 14.11.2014. 

iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Tautsaimniecības (Str.0171) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 5218 (Pamatlīdzekļi) par 1 910,00 EUR, 
1.2.palielināt Tautsaimniecības (Str.0171) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2241 (Remontmateriāli) par 1 910,00 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. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 



 

 
 

 


