
  
 
 

DOMES SĒDES LĒMUMI 

(30.01.2013.) 
 

§ 2 
Par iekšējo noteikumu  

„Saulkrastu novada pašvaldības datortehnikas  
un informāciju sistēmu lietošanas noteikumi”  

apstiprināšanu 
 

Izskatot iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības datortehnikas un 
informāciju sistēmu lietošanas noteikumi” projektu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības datortehnikas un 
informāciju sistēmu lietošanas noteikumi”. 
 
 

§ 3 
Par iekšējo noteikumu  

„Saulkrastu novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi”  
apstiprināšanu 

Izskatot iekšējo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības datu aizsardzības 
noteikumi” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu 
apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” 5.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības datu aizsardzības 
noteikumi”  

 
 

 § 4 
Par iekšējo noteikumu „Grāmatvedības informācijas  

datorsistēmu drošības noteikumi” apstiprināšanu 
 
Izskatot iekšējo noteikumu „Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības 

noteikumi” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 39.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grāmatvedības informācijas datorsistēmu 
drošības noteikumi”. 

 
 



§ 5 
Par Saulkrastu novada domes 27.12.2012. lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu  
„Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 

īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gadā” 
apstiprināšanu  

 
24.01.2013. Saulkrastu novada pašvaldībā tika saņemts Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā izteikts iebildums par 
Saulkrastu novada domes 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Par grozījumiem 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”. Atbilstoši 
ministrijas atzinumam ir sagatavoti saistošie noteikumi „Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gadā”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta ceturto daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 27.12.2012. lēmumu Nr.17 „Par grozījumiem 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gadā” (pielikumā). 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā 
kārtībā. 
 
 

 
§ 6 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aijas Kalniņas 2013.gada 
8.janvāra pieprasījumu Nr.7.2/294, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 266,49 (divi 
simti sešdesmit seši lati 49 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 



 

 
 

§ 7 
Par 

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2013.gada 
16.janvāra pieprasījumu Nr.1080, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 133,01 
(viens simts trīsdesmit trīs lati 01 santīms) apmērā par laika periodu no 
2009.gada ceturtā ceturkšņa līdz 2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma. 

 
 

§ 8 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2012.gada 2.oktobra pieprasījumu Nr.18241, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 142,59 
(viens simts četrdesmit divi lati 59 santīmi) apmērā par 2012.gada ceturto 
ceturksni ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

§ 9 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2013.gada 
18.janvāra pieprasījumu Nr.907, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 
 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 11,95 
(vienpadsmit lati 95 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 



 
 

§ 10 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova 2012.gada 
20.decembra pieprasījumu Nr.20215/058/2012-NOS/L, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 1,64 (viens 
lats 64 santīmi) apmērā par 2012.gadu ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma. 

 
 

§ 11 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot R. B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
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 23.2. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 6A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 1816, platība 1069 m2, lietošanas mērķi  

  no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  
  uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”.  
 

 
§ 12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot J.M. pārstāves zvērinātas advokātes Baibas Balamas, Rīga, 10.01.2013. 
iesniegumu, 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 23.2. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma 201F, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 002 0234, platība 4002 m2, lietošanas mērķi  
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  

 uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”, 
atbilstoši nekustamā īpašuma pašreizējai izmantošanai.  
 
 



 
§ 13 

Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot L.J 20.12.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
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 23.2. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas iela 96, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 003 0201, kopējā platība 5408 m2, dalīto lietošanas mērķi:  

  4027 m2 platībai- “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 1381 m2 platībai- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,  
             kods – 0201”. 
 

 
§ 14 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

Izskatot T.P. pilnvarotās personas Valerija Čemerko iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 
34.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar T.P. par Saulkrastu pašvaldībai 

piekritīgā zemes īpašuma Sīļu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8013 004 0147, platība 1202 m2, 1/8 domājamo daļu nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 15 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot V. Č. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 
2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 
 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar V. Č. par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīgā zemes īpašuma Sīļu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 004 0147, platība 1202 m2, 6/8 domājamo daļu nomu. 



2. Noteikt zemes nomas maksu- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

 
§ 16 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 14.01.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
kolēģijas 2012.gada 30.oktobra lēmumu, 02.01.2013. zemesgrāmatā izbeigtas īpašuma 
tiesības T. R. uz ½ domājamo daļu ēku īpašuma “Gaisma 238” un pamatojoties uz 
2007.gada 12.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma 8.1.3. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Ar 02.01.2013. izbeigt 2007.gada 12.novembrī noslēgto lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar T. R. par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma 
“Gaisma 238”, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8033 002 1166, platība 0,0568 ha, nomu. 

   
 

§ 17 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 

I.Kamoliņas 14.01.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
kolēģijas 2012.gada 30.oktobra lēmumu, 02.01.2013. zemesgrāmatā izbeigtas īpašuma 
tiesības T. R. uz ½ domājamo daļu ēku īpašuma “Gaisma 238” un pamatojoties uz 
2011.gada 7.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma 6.2. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Ar 02.01.2013. izdarīt grozījumus 2011.gada 7.septembrī noslēgtā zemes nomas 
līgumā ar B.K., izsakot līguma 1.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašumu (turpmāk – Zemes vienība) ar kadastra apzīmējumu 
80330021166.” 

2. Par izdarītiem grozījumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 
 
 

§ 18 
Par zemes nomas līguma laušanu 

ar SIA „Siltums un Enerģija” 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 14.01.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.01.2013. sēdē (protokols Nr. 1), konstatēts, ka  
1) Saulkrastu pašvaldība 2010.gada 7.oktobrī noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA 
“Siltums un Enerģija” (Nomnieks) par pašvaldības zemes īpašuma Dārza iela 10 nomu 
biomasas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai. Saskaņā ar līguma 6.3.4. punktu, 
Saulkrastu pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nomnieks nav pildījis 
Līguma saistības noteiktos termiņos. Nomnieka parāds no 2011.gada oktobra par zemes 



nomu ir LVL 820,00, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds ar nokavējuma naudu ir LVL 
779,33. Saulkrastu novada dome 08.10.2012. izsūtījusi brīdinājumu, ja nekavējoties netiks 
nomaksāts zemes nomas parāds, līgums tiks lauzts vienpusēji. Nomnieks šo brīdinājumu 
atstājis bez ievērības. 
2) Saulkrastu pašvaldība 2011.gada 5.oktobrī noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA 
“Siltums un Enerģija” par pašvaldības ielu iznomāšanu siltumtrašu būvniecībai. Līguma 
5.1.6. punktā noteikts, ka siltumtrašu izbūve jāveic līdz 2012.gada 31.decembrim. Ja 
siltumtrašu izbūve nav notikusi līdz šim laikam, Saulkrastu pašvaldība ir tiesīga vienpusēji 
lauzt līgumu pirms termiņa. 

Pamatojoties uz 2010.gada 7.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma 6.3.4. punktu 
un 2011.gada 5.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma 7.3. punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.februāri lauzt 2010.gada 7.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu, 
kas noslēgts ar SIA “Siltums un Enerģija”, reģ. Nr. 40103284883, par Saulkrastu 
pašvaldības īpašuma Dārza iela 10 nomu. 

2. Ar 2013.gada 1.februāri lauzt 2011.gada 5.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu, 
kas noslēgts ar SIA “Siltums un Enerģija”, reģ. Nr. 40103284883, par Saulkrastu 
pašvaldības ielu un īpašuma Stirnu iela 23A nomu. 

3. Nekavējoties uzsākt zemes nomas maksas parāda un nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu no SIA “Siltums un Enerģija”. 

 
 

§ 19 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
Izskatot D.Z. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.01.2013. 

Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Atlikt līdz 03.02.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
Ls 358,95 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 329,74 un nokavējuma nauda Ls 
29,21, par nekustamiem īpašumiem, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

01.03.2013. 27,48 2,43 29,91 
02.04.2013. 27,48 2,43 29,91 
02.05.2013. 27,48 2,43 29,91 
03.06.2013. 27,48 2,43 29,91 
01.07.2013. 27,48 2,43 29,91 
01.08.2013. 27,48 2,43 29,91 
02.09.2013. 27,48 2,43 29,91 
01.10.2013. 27,48 2,44 29,92 
01.11.2013. 27,48 2,44 29,92 
02.12.2013. 27,48 2,44 29,92 
01.01.2014. 27,48 2,44 29,92 
03.02.2014. 27,46 2,44 29,90 

Kopā  329,74 29,21 358,95 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 



 
§ 20 

Par adreses piešķiršanu 
 

Izskatot D. O. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 11. punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piešķirt adresi jaunuzceltai saimniecības ēkai, kas funkcionāli saistīta ar nekustamo 
īpašumu Mārstaļu iela 59, kadastra apzīmējums 8033 001 1039, –  
Mārstaļu iela 59, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
 

§ 21 
Par adreses piešķiršanu 

 
Izskatot T.J. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. un 11. punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Nekustamam īpašumam, kadastra apzīmējums 8033 004 0731 - zemei un ar to 
saistītām ēkām, piešķirt adresi –  
“Pirtnieki”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
 
 

§ 22 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
Izskatot SIA „Metrum’’ 03.01.2013. iesniegumu, kas izskatīts 16.01.2013. 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 1), pamatojoties uz 
Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Muciņas apstiprināto vienošanos par 
mantojuma sadali, reģistrācijas Nr. 924, Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 
19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Kalniņi’’, (kadastra numurs 
80330010385) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adreses atdalītajiem zemes gabaliem zemes ierīcības projektā: 
2.1. „liters A3” (platība 0,4 ha), „liters A1” (platība 0,7 ha), „liters B1” (platība 1,1 

ha), „liters C” (platība 0,3 ha), „Kalniņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads; 

2.2. „liters A” (platība 1,2 ha), ,,Rožlejas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads; 

3. Piešķirt nosaukumu atdalītajiem zemes gabaliem zemes ierīcības projektā:  



3.1. „liters B2” (platība 1,1 ha), ,,Mežkalniņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads; 

3.2. „liters D” (platība 0,2 ha), ,,Jaunkalniņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads. 

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes īpašumam „Kalniņi”: 
4.1. „liters A3”- dalīto zemes lietošanas mērķi- 0,12 ha - individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods- 0601, 0,28 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods -0101; 

4.2. „liters A1”- 0,7 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods -0101; 

4.3. „liters B1”- 1,1 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods -0201; 

4.4. „liters C”- 0,3 ha- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods -0201. 

5. Noteikt zemes gabalam „Rožlejas” lietošanas mērķi: 1,2 ha- zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods -0101. 

6. Noteikt zemes gabalam „Mežkalniņi” lietošanas mērķi: 1,1 ha- zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods -0201 

7. Noteikt zemes gabalam ,,Jaunkalniņi” lietošanas mērķi: 0,2 ha- zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods -0201. 
 

 
 

§ 23 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot A.V. pilnvarotās personas Ilzes Rasmas Vildes iesniegumu, pamatojoties 
uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Kļaviņas-2”, (kadastra apzīmējums 
80330040043) Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam zemes ierīcības projektā „liters 1” (platība 
0,1283 ha), adresi- „Jaunčiekuri”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabaliem „Kļaviņas-2” (platība 0,14 ha) un 
,,Jaunčiekuri” (platība 0,1283 ha)- individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods- 0601. 

   
 

§ 24 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 

§ 25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 
 

§ 26 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§ 27 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot V.B. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. 

saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 
 

§ 28 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 



piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 

§ 29 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

 
§ 30 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 

§ 31 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 
 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 



§ 32 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

 
§ 33 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

 
§ 34 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

 
§ 35 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 



1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 
 
 
 

§ 36 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 
 

§ 37 
Par detālplānojuma Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, izstrādes turpināšanu 

 
2004. gada 25. augustā Saulkrastu pašvaldība, pamatojoties uz zemes gabala 

Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, nomnieka SIA „Vinsanta” ierosinājumu, pieņēma lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādi” zemes gabalam Ainažu ielā 11 F (sēdes protokols Nr.8 § 52). 

2007. gada 29. augustā, pamatojoties uz Saulkrastu pašvaldības 2007. gada 27. 
jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Grozījumi Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 27.08.2003. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojumu””, Saulkrastu pašvaldība apstiprināja jaunu 
detālplānojuma Ainažu ielā 11 F darba uzdevumu.  

2013. gada 10. janvārī Saulkrastu novada dome ir noslēgusi jaunu zemes gabala 
Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos zemes nomas līgumu ar nomnieku Aiju Vinogradovu.  

Izskatot A.V. 2012. gada 7. decembra iesniegumu ar lūgumu atļaut turpināt 
izstrādāt uzsākto detālplānojumu zemes gabalam Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, zemes 
kadastra Nr. 8013 002 0366, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2013. gada 16. janvāra sēdē (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma "Teritorijas attīstības 
plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu 
Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101. 
punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Atļaut A.V. turpināt detālplānojuma Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, zemes kadastra 
Nr. 8013 002 0366 izstrādi.  

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

Pilsētnieci. 
4. Divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju, 
zemes gabala Ainažu ielā 11 F, Saulkrastos, nomnieku A.V. 

 

         
 
    
 



§ 38 
Par Salaspils novada bibliotēkas  

atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 
 
Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas Vizmas Stūrmanes 14.01.2013. 

iesniegumu par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam, kas izskatīts 16.01.2013. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejā (protokols Nr.1), pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas 
noteikumi” 10.1.apakšpunktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Salaspils novada bibliotēku atkārtoti izvirzīt reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  
2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Bibliotēku padomei.  

 
 

§ 39 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas nolikumā 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 10.01.2013. 

iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas nolikumā, kas izskatīts 16.01.2013. 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.1), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmo daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

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

1.1. Papildināt IX nodaļas nosaukumu ar vārdiem „un Skolas darbības tiesiskuma 
nodrošināšana”. 

1.2. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā: 
„53. Skola, iesaistot Skolas pašpārvaldes institūcijas, patstāvīgi izstrādā Skolas 

iekšējo kārtību reglamentējošus normatīvos aktus, kurus izdod Skolas direktors 
bez saskaņošanas ar dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. Katrs skolas darbinieks, izglītojamais vai izglītojamā vecāks ir 
tiesīgs iesniegt Skolas direktoram priekšlikumus par nepieciešamajām 
izmaiņām Skolas iekšējos normatīvajos aktos”. 
1. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā: 

„54. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors. Skolas darbinieku 
faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram. Skolas direktora izdotos 
administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt, rakstiski 
informējot dibinātāju”. 
2. Papildināt 55.punktu ar jaunu 55.25.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„55.25. Kārtība, kādā Saulkrastu vidusskola uzskaita izglītojamo kavējumus, 
sadarbojas ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), ja izglītojamais bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu”. 

 
 
 

§ 40 
Par izmaiņām Saulkrastu novada domes administratīvās komisijas sastāvā 

 



Izskatot Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājas 
Selgas Osītes 08.01.2013. iesniegumu, par Gunta Vintera apstiprināšanu Administratīvās 
komisijas locekļa amatā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
16.01.2013. (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 24.punktu, uz likuma „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” 207.pantu un uz 
Saulkrastu pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 26.09.2001.) 
3.punkta 3.1.apakšpunkta c apakšpunktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Izdarīt šādus papildinājumus un grozījumus Saulkrastu novada domes 29.07.2009. 
sēdes lēmumā „Par Administratīvās komisijas sastāvu ” (lēmums nr. Nr. 6, §4): 
1.1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Administratīvās komisijas locekļa 

amatā Saulkrastu novada Pašvaldības policijas Sabiedriskās kārtības 
sargāšanas nodaļas priekšnieku Gunti Vinteri (personas kods: 010771-
12700) ar 30.01.2013. 

1.2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 
Selga Osīte- komisijas priekšsēdētāja, Saulkrastu novada domes deputāte; 

  Ingrīda Kamoliņa- komisijas priekšsēdētāja vietniece- atbildīgā sekretāre, 
Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; 
 Valdis Kalniņš- komisijas loceklis, Saulkrastu novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks; 

 Guntis Vinteris- komisijas loceklis, Saulkrastu novada Pašvaldības policijas 
Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks; 

 Jānis Skujiņš- komisijas loceklis, Saulkrastu novada Pašvaldības policijas 
Patruļdienesta nodaļas priekšnieks; 

 Anatolijs Ringačs- komisijas loceklis, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors; 

 Rita Brīvkalne- komisijas loceklis, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa policijas nodaļas inspektore; 

  Artis Blankenbergs- komisijas loceklis, Saulkrastu novada domes nekustamo 
īpašumu speciālists. 

2. Atļaut Guntim Vinterim savienot Saulkrastu novada Pašvaldības policijas 
Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieka amatu ar Saulkrastu novada 
bāriņtiesas locekļa un Administratīvās komisijas locekļa amatu.  

 
 

§ 41 
Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam  

„Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” 
 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
14.01.2013. iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt priekšfinansējumu projekta 
„Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, 
kas izskatīts 16.01.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols nr. 1), un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 19. daļu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav 
0OLEMJ: 

1. Priekšfinansēt projektu „Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes 
paaugstināšana” par kopējo projekta summu 195 428,13 LVL;  

2. Priekšfinansējuma nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē kopējās projekta 
summas apjomā- 195 428,13 LVL.  

 



 
 

§ 42 
Par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu  

un saistošo noteikumu  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta un speciālā budžeta 
projektu, kas izskatīts 23.01.2013. apvienotajā tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas, sociālo jautājumu komitejas, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas, finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 46.panta pirmo 
un otro daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-8 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- nav, „atturas”- 3 
(S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš), 
0OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu, 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”. 
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 
 
 

 § 43 
Par domes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu  

 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums” 5.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-10 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- 
nav, „atturas”- nav (lēmuma pieņemšanās nepiedalās E.Grāvītis), 
0OLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam noteikt 
mēnešalgu Ls 1100,00 (viens tūkstotis viens simts lati, 00 santīmi) mēnesī. 

2. Atcelt Saulkrastu novada domes 25.02.2009. lēmumu Nr.3, §66. 
 
 

§ 44 
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības noteikšanu  

 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums” 5.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- 
nav, „atturas”- nav (lēmuma pieņemšanās nepiedalās N.Līcis), 
0OLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1.februāri Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
noteikt mēnešalgu Ls 900,00 (deviņi simti lati, 00 santīmi) mēnesī. 

 
 



 
 § 45 

Par līguma termiņa pagarināšanu  
 

Pamatojoties uz projekta „Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādātāja 
SIA „Ķemers Business and Law Company” iesniegumu par nepieciešamību pagarināt 
programmas izstrādes termiņu sakarā ar notiekošajām izmaiņām valsts un reģiona attīstības 
plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
0OLEMJ: 

1. Pagarināt līguma Nr.L192/01.-19.6. ar SIA „Ķemers Business and Law Company” 
izpildes termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim, nepalielinot līgumā noteikto summu. 

 

 

0ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 27.februārī pl. 15:00, 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

 


