
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.6  
LĒMUMI 

(30.04.2014.) 
 
 

§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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu XX (adrese) 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 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 Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 11.panta pirmo daļu, 12.pantu un 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atteikt anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) un nepilngadīgās meitas X.X. (vārds, 
uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2160.  

 
 

§4 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 11.panta pirmo daļu, 12.pantu un 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 



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

 
 

§5 
Par lēmuma pieņemšanas par administratīvā akta izdošanu  

termiņa pagarināšanu 
 

2014.gada 27.martā Saulkrastu novada domē saņemts X.X. (vārds, uzvārds) X.X. 
(vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzējs) 
2014.gada 27.marta iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), 
X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) 
deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā XX (adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā.  

Ievērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 
2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, Saulkrastu novada dome pārbaudīja deklarēto ziņu patiesumu, 
cita starpā, aicinot personas iesniegt Saulkrastu novada domē ziņas, kas apliecina to tiesisko 
pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā XX (adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161. Saulkrastu novada domē tika saņemti personu, kuru dzīvesvieta 
ir deklarēta nekustamajā īpašumā XX (adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā, LV-2161, iesniegumi par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kuros izteikti 
iebildumi pret minēto ziņu anulēšanu, kā arī pievienoti dokumenti, kas iesniedzēju ieskatā 
pierāda nekustamā īpašuma – ēkas, patieso piederību un arī personu tiesisko pamatu dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 2014.gada 28.aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts X.X. (vārds, 
uzvārds) iesniegums, kurā norādīts, ka X.X. (vārds, uzvārds) ir iesniegusi tiesā prasības 
pieteikumu par nekustamā īpašuma - ēkas, XX (adrese), Zvejniekciemā Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, piederības noskaidrošanu. 

Izvērtējot iepriekš norādītos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, secināms, 
ka starp iesniedzēju un nekustamajā īpašumā XX (adrese),, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, deklarētajām personām pastāv civiltiesisks strīds par nekustamā 
īpašuma piederību un personas tiesībām dzīvot minētajā īpašumā. Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Senāts ir norādījis, ka dzīvesvietas deklarēšanas jēga atbilstoši 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmajai daļai ir nodrošināt, lai valstij būtu 
zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecības ar valsti un pašvaldību. Līdz 
ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai (sk. 

Senāta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu, 2011.gada 

9.jūnija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-512/2011 7.punktu). Ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu ir jāanulē, pēc iespējas neapdraudot likuma mērķa sasniegšanu. Līdz ar to, ja 
pastāv pamats šaubīties par to, vai tiesiskais pamats dzīvošanai noteiktā dzīvesvietā tiešām 
zudis, tostarp, ja tiek norādīts uz civiltiesisku strīdu, likuma mērķis prasa ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu pēc iespējas paturēt spēkā. Pastāvot šaubām, un, turklāt konstatējot personas 
faktisko dzīvesvietu attiecīgajā dzīvesvietā, ziņu anulēšana nav pieļaujama (sk. Senāta 

2013.gada 11.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-0273-13 9.punktu). Gadījumā, ja pastāv 
strīds starp nekustamā īpašuma īpašnieku un nekustamajā īpašumā dzīvojošu personu par 
tiesībām dzīvot nekustamajā īpašumā, šāds strīds risināms Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Deklarētās dzīvesvietas ziņas anulējamas vienīgi tad, kas Civilprocesa likuma 
noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka personai nav tiesību dzīvot nekustamajā īpašumā (sk. Senāta 

2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-31/2008 12.punktu). Tādējādi Saulkrastu 
novada domes ieskatā pastāv objektīvi iemesli, kuru dēļ nav iespējams izdot administratīvo 
aktu.  

Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa 64.panta otro daļu,  



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

 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt lēmuma pieņemšanas par administratīvā akta izdošanu termiņu uz četriem 
mēnešiem līdz 2014.gada 27.augustam. 

2. Par termiņa pagarināšanu paziņot iesniedzējam. 
 

§6 
Par saimniecības ēkas  

Saulkrastos nojaukšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par saimniecības ēkas XX (adrese) 
Saulkrastos, legalizāciju, Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2014.gada 
20.janvāra atzinumu Nr.7 par būves pārbaudi, 2014.gada 27.februāra administratīvā 
pārkāpuma protokolu sērija EM Nr.400470, pamatojoties uz Civillikuma 1068.pantu, 
Būvniecības likuma 13.panta piekto daļu un 30. panta sesto daļu, 

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

1. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) nojaukt patvaļīgi uzbūvēto saimniecības ēku X.X. 
(vārds, uzvārds) , Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums (xxxxx) līdz 
2014.gada 01.decembrim. 

2. Ar būves nojaukšanu saistītos izdevumus sedz X.X. (vārds, uzvārds). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

§7 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. 

(vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 

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

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums 
80130030752), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 



§8 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 14.04.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas 
plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem 
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

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

1. Izstrādāt nekustamā īpašuma Ainažu iela 13B (kadastra apzīmējums 80130020372), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (pielikumā). 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- izpilddirektors Andrejs Arnis. 

 
 

§9 
Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  

adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un Ministru 
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bedrītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010152, atdalot katru zemes vienību, izveidojot 
četrus jaunus nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010152, platība 0.4 ha, adresi 
„Bedrītes’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
noteikt īpašumam „Bedrītes’’ 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. 
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010153, platība 4.69 ha, adresi 

Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
noteikt īpašumam Kapteiņu iela 1A dalīto zemes lietošanas mērķi: 
0.36 ha transportlīdzekļu garāžu apbūve, kods – 1104,  
0.67 ha  trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods – 0702,  
3.66 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 



4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010154, platība 0.1 ha, adresi 
Neibādes iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
noteikt īpašumam Neibādes iela 1A zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600. 

5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010997, platība 3.2 ha, 
nosaukumu „Bedrītes 1’’,Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  
noteikt zemes lietošanas mērķi īpašumam „Bedrītes 1” - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 

 
 

§10 
Par nekustamā īpašuma dalītā  
lietošanas mērķa noteikšanu 

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

16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, (protokols Nr.4), 
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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Pirtnieki”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 004 0731, kopējā platība 3000 m2, dalīto lietošanas mērķi saskaņā 
ar zemes vienības robežu un situācijas plānu:  

 1886 m2 platībai – „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601”, 
1114 m2 platībai – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, 

kods 0201”. 
 
 

§11 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 

Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-
04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds), uz zemes gabalu 0,06 ha 
platībā „Zeme 112”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330020884. 



2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme „Zeme 112”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330020884. 

 
 

§12 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-

04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds), uz zemes gabalu 0,062 ha 
platībā „Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330021669. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme „Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330021669. 

 
 

§13 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 

Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-
04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,0369 ha 
platībā „Saulīte 187”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330021925. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku 
apvidus zeme „Saulīte 187”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330021925. 

 



 
  

§14 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-

04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,075 ha 
platībā „Selga 234”, Selga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330030211. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme „Selga 234”, Selga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330030211. 

 
 

§15 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-

04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,055 ha 
platībā „Banga 90”, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330031325. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme „Banga 90”, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330031325 

 
 
 
 



§16 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai 

piekrītošo lauku apvidus zemi 
 

Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-
04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,071 ha 
platībā Ceturtā iela 69, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 80330031506. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme Ceturtā iela 69, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330031506. 
 

 
§17 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  
piekrītošo lauku apvidus zemi 

 
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-

04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,0594 ha 
platībā „Priedes 200”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330032445. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
apbūvēta lauku apvidus zeme „Priedes 200”, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330032445. 

 
§18 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai  
piekrītošo lauku apvidus zemi 

 



Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 18.02.2014. iesniegto informāciju Nr.2-
04/215 „Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskā valdījumā esošām zemes 
vienībām”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

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

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,0584 ha 
platībā „Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330032527. 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma  
apbūvēta lauku apvidus zeme „Jubileja 224”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 80330032527. 

 
 

§19 
Par zemes īpašumu platības izmaiņām 

 
Izskatot VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 24.03.2014. iesniegto informāciju Nr.2-

04/282 „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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības nekustamiem īpašumiem platības: 
1.1. ceļš Selgas- Vainagi- Kāpas, kadastra apz.80330040533 - platība 0.2482 ha; 
1.2. Viļa Lāča iela, kadastra apz.80330040616 – platība 0.3737 ha; 
1.3. Deviņpadsmitā iela, kadastra apz. 80330040682 – platība 0.8642 ha; 
1.4. Krūmu iela, kadastra apz. 80130040155 – platība 0.4374 ha; 
1.5. Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zeme, kadastra apz.80130030097 – platība 

1.0449 ha. 
 

§20 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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

16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, 

 



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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala daļas nomu 300 (trīs simti) 
kvadrātmetru platībā Saulkrastu peldvietas „Centrs” teritorijas „Jūras parks” 
zonā, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
80130020372, uz laiku no 2014.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.septembrim, 
vasaras kafejnīcas izvietošanai un uzturēšanai (līguma projekts pielikumā). 

2. Noteikt nomas maksu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta 
zemesgabala daļas 300 (trīs simti) kvadrātmetru platībā Saulkrastu peldvietas „Centrs” 
teritorijas „Jūras parks” zonā, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra apzīmējums 80130020372, nomu laika posmā no 2014.gada 1.maija līdz 
2016.gada 30.septembrim – 3 630,00 euro (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, 
00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 630,00 euro (seši simti trīsdesmit 
euro, 00 centi). 

 
 

§21 
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 07.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „LatQuality”, reģ. Nr. 40103667158, uz laika 
periodu no 2014.gada 19.maija līdz 2014.gada 07.septembrim par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130020372, daļas 170 m2 platībā pie Saules laukuma iznomāšanu 
vasaras kafejnīcas uzturēšanai (līguma projekts pielikumā). 

2. Noteikt nomas maksu 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 centi). 

 
§22 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar  
 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

16.04.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu 
un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.16 „Par Saulkrastu novada 



pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” 2.punktu, 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar X.X. (vārds, uzvārds), par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130040183, daļas 300 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - EUR 
6,17 (seši euro 17 euro centi) un EUR 1,30 (viens euro 30 euro centi) 21% PVN, kopā 
gadā EUR 7,47 (septiņi euro 47 euro centi). 

 
 

§23 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar  

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

16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar X.X. (vārds, uzvārds), par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Pūpolu iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010621, platība 0,12 ha, 
nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

 
§24 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), saskaņā ar Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Indras Kreicbergas 12.03.2014. lēmumu, izbeigtas īpašuma 
tiesības Andrejam Grūbem uz ēku īpašumu Upes iela 4, Zvejniekciems, kadastra apz. 
80335010054, ar ko zudis tiesiskais pamatojums 01.06.2012. noslēgtam zemes nomas 
līgumam par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Upes iela 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. 80330010501, iznomāšanu ēku 
un būvju īpašuma uzturēšanai, 

 



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

1. Ar 2014.gada 1.aprīli izbeigt 2012.gada 1.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar X.X. 
(vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX 
(adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx) platība 0,2934 ha, iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
 
 

§25 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu  

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

16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar X.X. (vārds, uzvārds), par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,2934 ha, nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

 
§26 

Par zemes īpašuma atsavināšanu  
bez atlīdzības 

 
Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, adrese Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, 

Rīga, 2014.gada 24.marta iesniegumu Nr.1-89/834, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 
42.panta otro daļu un 43.pantu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai tās padotībā esošo 
iestāžu deleģēto valsts pārvaldes funkciju veikšanai Saulkrastu novada pašvaldības 
īpašumā esošo zemesgabalu (kadastra apzīmējums 8013 002 0490) Noliktavas ielā 
10B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 1 900 m2 platībā. 

2. Noteikt, ka īpašuma tiesība uz lēmuma 1.punktā noteikto nekustamo īpašumu 
nostiprināta uz laiku, kamēr nodotais nekustamais īpašums tiek izmantots konkrēto 



Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes 
funkciju veikšanai. 

3. Noteikt aizliegumu lēmuma 1.punktā noteikto nekustamo īpašumu atsavināt un 
apgrūtināt ar lietu tiesību – hipotēku – bez ikreizēja Saulkrastu novada domes lēmuma. 

4. Nostiprinot valstij īpašuma tiesību uz lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu 
zemesgrāmatā, izdarīt atzīmi par lēmuma 2. un 3.punktā noteiktajiem tiesību 
aprobežojumiem un aizliegumiem. 

5. Ja lēmuma 1.punktā minētais nekustamais īpašums netiek izmantots Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju 
veikšanai, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro 
daļu, Saulkrastu novada pašvaldība pārņem bez atlīdzības no Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas lēmuma 1.punktā noteikto nekustamo īpašumu. 

 
§27 

Par adreses piešķiršanu 
 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1 un 11. punktu, 
 

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

1. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0185 001 –  
Upes iela 23A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
§28 

Par adreses piešķiršanu 
 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1 un 11. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1049 001, kas funkcionāli 
saistīta ar zemes īpašumu „Maijas”, kadastra apzīmējums 8033 001 1049, –  
„Maijas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
§29 

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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
laika periodā no 01.05.2014. līdz 31.12.2014. 

 
§30 

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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds), par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.05.2014. līdz 31.12.2014. 

 
§31 

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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, laika periodā no 01.05.2014. līdz 31.12.2014. 

 
§32 

Par nekustamo īpašumu iegādi 
 
Izskatot SIA „NIF Zemes īpašumi”, reģ. Nr. 40103255348, adrese Republikas laukums 

2A, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Oskara Meleča 10.03.2014. iesniegumu Nr.3.14 – 03/46, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 



komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 1. un 2.punktu, 

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

1. Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai – gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu rekonstrukciju un uzturēšanu, 
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – iegādāties šādus nekustamos 
īpašumus: 
1.1. Beverīnas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 8033 001 1082, platība 0,2924 ha, pirkuma maksa EUR 757,12 
(septiņi simti piecdesmit septiņi euro 12 euro centi); 

1.2. Mākoņu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 001 1175, platība 0,4362 ha, pirkuma maksa EUR 422,83 (četri 
simti divdesmit divi euro 83 euro centi); 

1.3. Īves iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8033 001 1183, platība 0,4609 ha, pirkuma maksa EUR 422,18 (četri simti 
divdesmit divi euro 18 euro centi); 

1.4. Mākoņu iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8033 001 1174, platība 0,0713 ha, pirkuma maksa EUR 510,33 (pieci 
simti desmit euro 33 euro centi). 

2. Par minēto īpašumu iegādi noslēgt pirkuma līgumus ar SIA „NIF Zemes īpašumi”. 
 

 
§33 

Par zemes gabala nodošanu nomā 
 

Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), izskatot jautājumu par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkrastos, iznomāšanu komercdarbības veikšanai, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15., 
17. un 18.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.1 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012-2024”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes 
īpašumu Smilšu iela 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 
002 0494, 1894 m2 platībā ar mērķi- sabiedriskas ēkas būvniecība. 

2. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Smilšu iela 
10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80130020494, nomu izvietot 
Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā un 
www.saulkrasti.lv, laika periodā no 2014.gada 6.maija līdz 2014.gada 12.maijam. 

3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 12.maijam (ieskaitot). 



4. Noteikt, ka personai, kurai tiks piešķirtas nomas tiesības, ir pienākums izstrādāt 
zemesgabalam detālplānojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 
§34 

Par atļauju izsniegšanu 
 

Izskatot SIA „MARE SPORTS” direktora U.Vizbuļa 2014.gada 31.marta iesniegumu, 
kurā, lai nodrošinātu kafejnīcas – bāra „Mare” darbību un apkalpošanas funkciju veikšanu, 
lūgts izsniegt atļaujas SIA „MARE SPORTS” transportlīdzekļu iebraukšanai pie kafejnīcas – 
bāra „MARE”, Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 
29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 111.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Atļaut vasaras periodā no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 1.oktobrim ievest un 
izkraut preces Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, šādiem SIA „MARE SPORTS” 
transportlīdzekļiem: 
 
 marka valsts.nr.  
1. TOYOTA HM 6406  
2. DODGE GS 5881  
3. MERCEDES-BENZ TX 6011  

 
 

§35 
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu 

 
Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 

G.Ozoliņa 2014.gada 24.aprīļa iesniegums, kurā izteikts lūgums noslēgt deleģēšanas līgumu 
ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par, no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu, 
pārvaldes uzdevuma deleģējumu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, cita starpā arī siltumapgādi. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa 
noteic, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus 
un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
ir Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Saulkrastu 
novada pašvaldībai un tās darbības joma un cita starpā piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus 
iedzīvotājiem izriet no Saulkrastu novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences, kuras īstenošana Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā ir SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatdarbības joma. 
Pamatojoties uz minēto, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, 41.panta otro un trešo daļu, 45.panta otro daļu un 
46.pantu, 

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



NOLEMJ:  
1. Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 

pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - organizēt iedzīvotājiem 
siltumapgādi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu. 

 
 

§36 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības  

komisijas sastāvā 
 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 14.04.2014. 
iesniegumu Nr.01-5/75, kas izskatīts 16.04.2014. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu 
un 61.pantu, 

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

 
NOLEMJ: 

1. Papildināt Bērnu tiesību aizsardzības komisiju ar šādām personām: 
1.1. Aleksandrs Inārs Zaharāns – Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
1.2. Raitis Zeps – Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs. 
1.3. Inguna Rodzēviča - psiholoģe. 
2. Izslēgt no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva  

2.1. Baibu Melderi – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. 
2.2.Vēsmu Bērziņu- ģimenes ārsti. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā:  
3.1. Rita Brīvkalne – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece; 
3.2. Sigita Kliedere – Saulkrastu sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm ar bērniem; 
3.3. Ingūna Feldmane – Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” 

vadītāja; 
3.4. Rota Ļihačeva – psiholoģe; 
3.5. Baiba Cīrule – Zvejniekciema vidusskolas sociālais pedagogs; 
3.6. Raitis Zeps – Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs; 
3.7. Aleksandrs Inārs Zaharāns – Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks. 
3.8. Inguna Rodzēviča - psiholoģe 

 
§37 

Par saistošo noteikumu  
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto saistošo noteikumu projektu „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību”, kas izskatīts 2014.gada 16.aprīļa Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu 
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 



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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību”. 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas 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. 
 

 

§38 
Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu 

ar Baltkrievijas Republikas pilsētciemata  
Radoškoviči izpildkomiteju 

 
Izskatot sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un Baltkrievijas 

Republikas pilsētciemata Radoškoviči izpildkomiteju, kas izskatīts 16.04.2014. Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes (protokols Nr.4) un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 12.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un Baltkrievijas 
Republikas pilsētciemata Radoškoviči izpildkomiteju.  

2. Noslēgt sadarbības līgumu starp Saulkrastu novada pašvaldību un Baltkrievijas 
Republikas pilsētciemata Radoškoviči izpildkomiteju. 

3. Komandēt (Baltkrievija) Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti uz 
Radoškovičiem no 2014.gada 15.maija līdz 2014.gada 17.maijam ar mērķi parakstīt 
sadarbības līgumu. 

4. Apmaksāt E.Grāvītim komandējuma dienas naudu 100% apmērā, saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumu saistītie izdevumi”. 

 
§39 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 18.03.2014. saņemts X.X. (vārds, uzvārds) iesniegums ar 
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērnam X.X. (vārds, 

uzvārds) deklarēta: XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-
2161, 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 16.04.2014. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Ar 01.04.2014. piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds)106,72 (viens 
simts seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņa bērns a X.X. (vārds, uzvārds) 
apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

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

 
§40 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”  
slēgšanu uz laiku sakarā ar remonta darbiem 

 
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas Sanitas Tībergas 09.04.2014. 

iesniegumu ar lūgumu slēgt iestādi uz laiku sakarā ar virtuves renovācijas darbiem un grupu 
„Sprīdītis”, „Zīlīte” un „Mārīte” telpu remontu, kas izskatīts 16.04.2014. Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Uzdot PII “Rūķītis” vadītājai Sanitai Tībergai līdz 2014.gada 13.maijam iesniegt 
aprēķinu par iespējamām papildus izmaksām saistībā ar PII “Rūķītis” darbu laika 
periodā no 09.06.2014. līdz 14.08.2014. 
 
 

§41 
Par velobukleta izveidi 

 
Izskatot biedrības „Fotorallijs” valdes locekļa Arņa Novicka iesniegumu, kas izskatīts 

16.04.2014. Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 
27.punktu, 

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

1. Atbalstīt bukleta „Velo piedzīvojums pilsētā” izveidi. 



2. Slēgt līgumu ar biedrību „Fotorallijs” par bukleta izveidi. 
 

§42 
Par Vidzemes jūrmalas Mūziku un mākslas  

skolas nolikuma izmaiņām  
 

Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas 
11.04.2014. iesniegumu, kas izskatīts 16.04.2014. Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un pamatojoties uz Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

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

1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma grozījumus. 
 
 

§43 
Par PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  

2013.gada atskaiti 
 

Izskatot PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājas Judītes Krūmiņas 
2014.gada 15.aprīļa iesniegumu un iesniegto atskaiti par aģentūras darbu 2013.gadā, kas 
izskatīts 16.04.2014. Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 
daļu,  

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

1. Apstiprināt PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2013.gada atskaiti . 
 
 

§44 
Par Administratīvās komisijas  

locekļu atalgojumu 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Edgara 
Brumermaņa 02.04.2014. iesniegumu, kas izskatīts 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu 
atalgojumu, nosakot stundas likmi 8,54 euro stundā no 01.04.2014.. 

 
§45 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu 

un finanšu resursus” apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 16.aprīļa 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

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

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
 



§46 
Par grozījumu veikšanu Pārējās ekonomiskās 

darbības budžetā 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista Gata Vīganta 27.03.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Pārējās ekonomiskās darbības budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 
576,00 EUR; 

1.2. palielināt Pārējās ekonomiskās darbības budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 421,00 EUR, lai atmaksātu mēbeļu iegādi pēc 
cenu aptaujas veiktajiem rezultātiem; 

1.3. palielināt Nekustamās īpašumu nodaļas izdevumu plānu: 
1.3.1. EKK 231201 (Inventārs) par 155,00 EUR, lai atmaksātu mēbeļu iegādi pēc 
cenu aptaujas veiktajiem rezultātiem. 

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

 
§47 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Labiekārtošanas nodaļai 
 

Izskatot Labiekārtošanas nodaļas vadītājas Ivetas Jurkevičas 14.04.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Labiekārtošanas nodaļas budžetā 
7030,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie pakalpojumi), lai 
atmaksātu objekta „Jūras Parks” Bīriņu ielas galā teritorijas kopšanas un uzturēšanas 
darbus. 

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

 
 
 
 



 23 

 
 

§48 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu  

Saulkrastu vidusskolai 
 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 07.04.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
585,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2222 (Maksa par ūdeni un 
kanalizāciju), lai atmaksātu radušos ārkārtas situācijas izdevumus Saulkrastu vidusskolā 
(Smilšu ielā). 

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

 
 

§49 
Par izmaiņām Sociālā dienesta budžetā 

 
Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 11.04.2014. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 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 novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pabalsti un palīdzība 
trūcīgajiem iedzīvotājiem” izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 6260 (GMI pabalsti naudā) par 5 200,00 EUR;  
1.1.2. EKK 6321 (Pabalsti veselībai natūrā) pa 7 000,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pabalsti un palīdzība 
trūcīgajiem iedzīvotājiem” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 6255 (Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā) par 
5200,00 EUR, jo ir palielinājies bāreņu skaits Saulkrastu novadā; 
1.2.2. EKK 6412 (Samaksa par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 
7000,00 EUR, jo palielinājies ir klientu skaits. 

 
§50 

Par grozījumu 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5  
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“Par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista Gata Vīganta 15.04.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

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

 
 

§51 
Par 2013. gada pašvaldības pārskatu  

apstiprināšanu 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
14.04.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2013. gada pārskatu. 
2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada pārskatu. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” 2013. gada pārskatu. 
4. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2013.gada pārskatu. 
5. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2013.gada pārskatu. 
6. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2013.gada pārskatu. 

 
 

§52 
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu  

(precizētās) izdevumu tāmes 2014.gadam apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 15.04.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.5), pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, 
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2 punktā noteiktajam, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu precizēto izdevumu tāmi 
2014.gadam. 

2. Atcelt domes 26.03.2014. lēmumu Nr.4§55 „Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes 2014.gadam apstiprināšanu”. 

 
 

§53 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību  

„Vidzemes zvejnieku biedrība” 
  

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 14.04.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.04.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

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

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

§54 
Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
 

Pamatojoties uz Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
valdes priekšsēdētājas Santas Ancānes iesniegumu un Ministru kabineta 12.08.2012. 
noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Realizēt Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” projektu 
Ministru kabineta 12.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” nolikums” ietvaros, iesniedzot projekta iesniegumu „Saulkrastu slimnīcas 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” SIA „Vides investīciju fonds”, un uzņemoties 
visas ar tā īstenošanu saistītās saistības. Projekta kopējā summa ir 321224,31 euro, kuru 
veido attiecināmās izmaksas 265474,64 euro apmērā un neattiecināmās izmaksas 
55748,67 euro apmērā.  
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2. Nodrošināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
iesniegtā projekta iesniegumā norādīto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanu, 
no Saulkrastu novada domes finanšu līdzekļiem 321224,31 euro apmērā un ieguldot to 
pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā.  

3. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” ēkas Ainažu ielā 
34, Saulkrastos, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir 
saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas 
veids un tā netiks demontēta. 

 
§55 

Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas iegādi 
 

2014.gada 28.aprīlī Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
valdes locekļa G.Ozoliņa 2014.gada 25.aprīļa iesniegums, kurā izteikts lūgums Saulkrastu 
novada domei atļaut SIA „Saulkrastu komunālserviss” iegādāties no "Thermal" SIA, vienotais 
reģistrācijas numurs 50103242881, juridiskā adrese Atpūtas ielā 1C, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, Zvejniekciema katlu māju un siltumtrases.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, cita 
starpā arī siltumapgādi. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka 
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt 
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, 
kurā visas kapitāla daļas pieder Saulkrastu novada pašvaldībai un tās darbības joma un cita 
starpā piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem izriet no Saulkrastu novada 
pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās 
kompetences, kuras īstenošana Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ir SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” pamatdarbības joma. Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu siltumapgādes 
pakalpojumu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, kā arī 
pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu un otrās daļas 
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut SIA „Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, 
iegādāties no "Thermal" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 50103242881, nekustamo 
īpašumu – katlu māju un ar to saistītas inženiertehniskās komunikācijas (siltumtrases), ar 
tajās esošajām iekārtām, par 99 645 euro (deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti 
četrdesmit pieci euro, 00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 5 145 euro 

(pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro). 
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§56 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē  
nekustamā īpašuma un kustamās mantas iegādei 

 
2014.gada 28.aprīlī Saulkrastu novada domē saņemts SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

valdes locekļa G.Ozoliņa 2014.gada 25.aprīļa iesniegums, kurā izteikts lūgums Saulkrastu 
novada domei atļaut SIA „Saulkrastu komunālserviss” iegādāties no "Thermal" SIA, vienotais 
reģistrācijas numurs 50103242881, juridiskā adrese Atpūtas ielā 1C, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, Zvejniekciema katlu māju un siltumtrases. Saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, cita starpā arī siltumapgādi. 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 
līdzekļus kapitālsabiedrībās. SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir Saulkrastu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Saulkrastu novada pašvaldībai un tās darbības 
joma un cita starpā piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem izriet no Saulkrastu 
novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās 
autonomās kompetences, kuras īstenošana Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ir SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” pamatdarbības joma.  

Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu siltumapgādes pakalpojumu Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, kā arī pamatojoties likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par 
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu 
un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 38.panta otro daļu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 10 gadiem EUR 94 500,00 apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Zvejniekciema katlu mājas ar siltumtrasēm iegādei, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu, nosakot Zvejniekciema katlu mājas ar siltumtrasēm 
iegādi kā prioritāru projektu.  

2. Aizņēmumu EUR 94 500,00 apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, Zvejniekciema katlu mājas ar siltumtrasēm iegādei. 

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 94 500 daļām ar vienas 
daļas nominālvērtību EUR 1,00, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kontu vienas nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas Valsts kasē. 

4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc 
pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.  

5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu 
novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu. 

6. SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas 
veidos 2 432 660 daļas ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00. 
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§57 
Par līguma termiņa pagarinājumu 

 
2014.gada 29.aprīlī Saulkrastu novada domē saņemts Pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca" (turpmāk – PSIA „Saulkrastu slimnīca”) valdes 
priekšsēdētājas Santas Ancānes 2014.gada 28.aprīļa iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt 
2011.gada 17.augusta līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā līdz 2020.gada 
31.janvārim, lai nodrošinātu PSIA „Saulkrastu slimnīca” atbilstību Ministru kabineta 2012.gada 
14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 
prasībām un PSIA „Saulkrastu slimnīca” varētu īstenot projektu „Saulkrastu slimnīcas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana”. Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī 
ievērojot 2011.gada 17.augusta līguma par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā 7.1.punktu, 

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

1. Pagarināt 2011.gada 17.augusta līguma par nekustamā īpašuma - ēkas Ainažu ielā 34, 
Saulkrastos, nodošanu valdījumā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Saulkrastu slimnīca” termiņu līdz 2020.gada 31.janvārim. 

2. Noslēgt vienošanos par 2011.gada 17.augusta līguma par nekustamā īpašuma - ēkas 
Ainažu ielā 34, Saulkrastos, nodošanu valdījumā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Saulkrastu slimnīca” termiņa pagarinājumu. 
 

 
 


