
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(18.12.2013.) 

 
§2 

Par grozījumiem 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§3  
„Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāva apstiprināšanu” 

 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 27.11.2013. sēdes lēmumu Nr.15,§2 „Par 

Saulkrastu novada domes deputāta E.Brumermaņa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 
uz iesnieguma pamata”, saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas 03.12.2013. 
lēmumu Nr.2,§1 „Par deputāta kandidāta Jurģa Grabčika noteikšanu kā nākamo deputātu 
Saulkrastu novada domē”, ievērojot J.Grabčika izteikto vēlmi darboties Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (I.Žukovs),  
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Jurģi Grabčiku par Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas locekli. 

2. Izdarīt 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§3 šādus grozījumus: 
2.1. Svītrot lēmuma 1.8.apakšpunktu 
2.2. Papildināt lēmumu ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā” 
„1.9. Jurģi Grabčiku” 

 
 

§3 
Par grozījumiem 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§5  

„Par Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāva apstiprināšanu” 
 

Sakarā ar deputāta E.Brumermaņa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa uz 
iesnieguma pamata ir notikusi deputātu sastāva maiņa. Ievērojot deputāta Andra Dulpiņa 
izteikto vēlmi darboties Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 
55.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Andri Dulpiņu par Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas locekli. 

2. Izdarīt 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§5 šādus grozījumus: 
2.1. Svītrot lēmuma 1.6.apakšpunktu 
2.2. Papildināt lēmumu ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā” 
„1.8. Andri Dulpiņu” 

 
 
 



§4 
Par grozījumiem 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§2  

„Par Finanšu komitejas sastāva apstiprināšanu” 
 

Sakarā ar deputāta E.Brumermaņa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa uz 
iesnieguma pamata ir notikusi deputātu sastāva maiņa. Ievērojot deputāta Jurģa Grabčika 
izteikto vēlmi darboties Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (I.Žukovs),  
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Jurģi Grabčiku par Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas locekli. 
2. Izdarīt 26.06.2013. domes sēdes lēmumā Nr.3,§2 šādus grozījumus: 

2.1. Svītrot lēmuma 1.6.apakšpunktu 
2.2. Papildināt lēmumu ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā” 
„1.10. Jurģi Grabčiku” 

 
§5 

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

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
11.12.2013. sēdē (protokols Nr. 6), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Atvari 1’’ (kadastra apzīmējums 
80330040090), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adreses zemes gabaliem: 
2.1. Zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – „Atvari 1’’, Veselība, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 1.04 ha; 
2.2. Zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – „Baumaņi’’, Veselība, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0.61 ha 
 

 
 
 
 
 



§6 
Par adreses piešķiršanu 

 
 Izskatot SIA „Pabažu kūdra”, VR Nr.40103100480, juridiskā adrese Skultes iela 1, 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 03.12.2013. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 10. un 31.3. 
punktu un 15.07.2013. būvatļauju Nr.38/13,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt kūdras pārstrādes ceham – noliktavai adresi Skultes iela 4, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 
 

§7 
Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
04.12.2013.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.12.2013. Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, VZD 16.09.2013. 
Kadastra izziņu Nr.10-02/285224-1/2, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 

NOLEMJ: 
1. Izmainīt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē nekustamā īpašuma Upes iela 4, 

Zvejniekciems, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010501, platību 0.2879 
ha, kadastrālo vērtību Ls 13572 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi lati). 

 
 

§8 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Saulkrastos 
 

Ņemot vērā, ka X.X. (vārds, uzvārds) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi un ēkām maksājumus, Saulkrastu novada pašvaldība ir uzsākusi 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
bezstrīda kārtībā. 

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka X.X. (vārds, uzvārds) nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu XX (adrese) kadastra Nr. (xxxxx) 
izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

03.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-18695, kas stājās spēkā 10.08.2010. un 
kļuva neapstrīdams 10.09.2010., 11.02.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-6156, kas stājās 
spēkā 18.02.2011. un kļuva neapstrīdams 18.03.2011., 08.09.2011. maksāšanas paziņojums 
Nr. 11-10107, kas stājās spēkā 15.09.2011. un kļuva neapstrīdams 15.10.2011., 14.02.2012. 



maksāšanas paziņojums Nr. 12-7013, kas stājās spēkā 21.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
21.03.2012., 06.03.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-9751, kas stājās spēkā 13.03.2012. 
un kļuva neapstrīdams 13.04.2012., 11.02.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-6419, kas 
stājās spēkā 18.02.2013. un kļuva neapstrīdams 18.03.2013. un 19.06.2013. maksāšanas 
paziņojums Nr. 13-8887, kas stājās spēkā 26.06.2013. un kļuva neapstrīdams 26.07.2013. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu 
Saulkrastu novada pašvaldība 01.10.2013. ir izdevusi brīdinājumu Nr.06.-13/484, kurā 
norādīts, ka 2010. gada 3. augusta maksāšanas paziņojums Nr. 10-18695, 2011. gada 
11. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 11-6156, 2011. gada 8. septembra maksāšanas 
paziņojums Nr. 11-10107, 2012. gada 14. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 12-7013, 
2012. gada 6. marta maksāšanas paziņojums Nr. 12-9751, 2013. gada 11. februāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 13-6419 un 2013. gada 19. jūnija maksāšanas paziņojums Nr. 13-
8887 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā X.X. (vārds, 
uzvārds) tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 
21.10.2013.. Brīdinājums stājās spēkā 2013. gada 8. oktobrī. 

X.X. (vārds, uzvārds) minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav 
samaksājis. X.X. (vārds, uzvārds) uz 2013. gada 18. decembri ir parādā Saulkrastu novada 
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi XX (adrese), kadastra Nr. (xxxxx), Ls 384,09, 
nokavējuma naudu Ls 259.14, kopā Ls 643.23, par ēkām XX (adrese), kadastra Nr. (xxxxx), 
Ls 34,91, nokavējuma naudu Ls 11.03, kopā Ls 45,94. Nodokļa parāds kopā Ls 689.17. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem 
ir pienākums maksāt nodokli par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem 
objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu 
maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas 
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā 
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti 
citi nokavējuma naudas apmēri. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 
360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 

NOLEMJ: 
1. Piedzīt no X.X. (vārds, uzvārds): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 384,09, nokavējuma naudu 
Ls 259.14, kopā Ls 643.23, 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 34,91, nokavējuma naudu 
Ls 11.03, kopā Ls 45,94, 

pavisam kopā Ls 689,17 (seši simti astoņdesmit deviņi lati 17 santīmi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas 

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem 



noteikumiem, kas noteikti Administratīvā procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir 
tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 
izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Saulkrastu novada pašvaldībā - Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– 
izpildrīkojuma darbību. 

 
 
 

 
§9 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīves vieta XX (adrese) Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 15.11.2013. 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
 

§10 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot SIA „RERICA”, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, 02.12.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 11.12.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 01.06.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu Ls 
6386.10 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 5712.85 un nokavējuma nauda Ls 673.25, 
par nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, kadastra apz. 80130020244, 
īpašnieks SIA „RERICA’’,VR Nr. 40003741721, adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, 
LV - 2160, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 

Datums  
Pamatparāds 
Ls. 

Nokavējuma 
nauda Ls. Kopā Ls. 

01.06.2014. 816,12 96,18 912,3 
01.07.2014. 816,12 96,18 912,3 
01.08.2014. 816,12 96,18 912,3 



01.09.2014. 816,12 96,18 912,3 
01.10.2014. 816,12 96,18 912,3 
03.11.2014. 816,12 96,18 912,3 
01.12.2014. 816,13 96,17 912,3 

KOPĀ 5712,85 673,25 6386,10 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

 
§11 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
13.12.2013.iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē nekustamos īpašumus saskaņā ar tabulu.  
      PLATĪBA  VĒRTĪBA 

  ADRESE 
KADASTRA 

NR M2 Ls 
1 Aģes iela 5 80330010489 1700 10472 
2 Avotu iela 3 1/2(dom.daļa) 80130030238 1295 15385 
3 Ābeļu iela 8 80130050253 600 4200 
4 Ceturtā iela 46 80330031487 600 2100 
5 Draudzības iela 40 80330010569 1181 7854 
6 Eglāju iela 7 80130050135 1200 8400 
7 Krasta iela 12 80130040158 1402 8076 
8 Neibādes iela 10 80330010658 1200 8400 
9 Palejas iela 2 80130030242 1200 14400 
10 Rīgas iela 17 1/2(dom.daļa) 80130030731 1360 15232 
11 Vēsma 40 80330031182 310 2440 
12 Vizbuļu iela 7 80330010251 1210 8470 
13 Vītiņu iela 7 80130050132 2821 15995 
14 Zušu iela 42 80130010133 1215 9720 
15 Pēterupe 94 80330030412 600 2400 
16 Roze 195 80330031790 570 2280 
17 Vēsma 82 80330031194 630 2520 
18 Mētru iela 3 80130010323 1100 8800 
19 Sīļu iela 4 80130040147 1202 7212 
20 Pabažu iela 4 80130030576 1215 11907 
21 Kameņu iela 4 80130050139 1068 7476 
22 Lazdu iela 24 80130010289 1113 8904 
23 Saules iela 3 80130030741 957 9570 
24 Tirgus iela 2A 80130020363 646 3165 
25 Lauku iela 3A 80130030851 1073 10730 



26 Saulīte 113 80330021572 584 2102 

27 
Krasta iela 21 29/512 
(dom.daļas) 80130010366 3429 27158 

 
 

§12 
Par tehniskā projekta izstrādi 

 
Saulkrastu novada dome izskatījusi X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par atļauju 

izstrādāt Stacijas ielas un Dzelzceļnieku ielas stūra tehnisko projektu un saskaņā ar šo 
projektu uzstādīt ceļa apmales pie īpašuma Stacijas iela 13A, Saulkrastos. Saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.12.2013. lēmumu (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu un atbilstoši 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 „Saulkrastu novada 
teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 233., 235. un 236.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) par saviem līdzekļiem izstrādāt īpašumam Stacijas iela 
13A, Saulkrastos piegulošās teritorijas, kas atrodas Stacijas ielas un Dzelzceļnieku 
ielas stūrī, tehnisko projektu un realizēt to. 

2. Projekts jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu būvvaldes izsniegto plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu. 

 
§13 

Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.14 „Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” apstiprināšanu  

 
 Saulkrastu novada dome atkārtoti izskatīja 2013.gada 28.augusta Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā”, kas precizēti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sniegto 2013.gada 2.decembra atzinumu Nr. 18-6/11739 „Par 
saistošajiem noteikumiem”.  
 Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 5. un 6.punktu. Noteikumu projekts izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2013.gada 11.decembra sēdē (protokols Nr.6). 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā”. 

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



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

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

 
 

§14 
Par koku nozāģēšanu  

Smilšu ielā 10a, Saulkrastos un Bērzu alejā, Zvejniekciemā  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 
2013.gada 3.decembra iesniegumu Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
2013.gada 11.decembrī (protokols Nr.6), pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem un uz Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra Saistošo noteikumu 
Nr.20 „Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 9.punktu, 

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

1. Atļaut 20 koku nozāģēšanu Smilšu ielā 10a, Saulkrastos un 18 koku nozāģēšanu 
Bērzu alejā, Zvejniekciemā. 

 
 

§15 
Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības  

izsludinātajā atklātajā projektu konkursā   
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa 
Klibiķa 09.12.2013. iesniegumu par projektu pieteikumu konkursu, kas izskatīts 11.12.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.6) un pamatojoties Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto atklātā projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam 
pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, nolikumu, 2011. gada 4. oktobra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2. Punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta „Moderno 
tehnoloģiju un mūzikas instrumentu nodrošinājums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” pieteikumu un saistītos dokumentus projektu konkursa pasākumā 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, nosakot projekta attiecināmās izmaksas, Ls 
10 000. 



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

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu Ls 1 000 no projekta 
attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu projekta kopējo izmaksu apjomā no 
pašvaldības līdzekļiem. 

 
§16 

Par vienošanās slēgšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 09.12.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/200 „Par vienošanos par trīs Skangaļu muižas BASAC – internātā 
ievietotajiem Saulkrastu novada pusaudžiem ar reliģisko organizāciju „Pestīšanas armija”, kas 
izskatīts 11.12.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.6) un pamatojoties uz 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 4.panta ceturto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanos par trīs Skangaļu muižas BASAC – internātā ievietotajiem 
Saulkrastu novada pusaudžiem ar reliģisko organizāciju „Pestīšanas armija” ar 
2014.gada 1.janvāri.  
 

§17 
Par līguma slēgšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 09.12.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/199 „Par līgumu ar SIA „Portidžas agrīnā rehabilitācija” par agrīnās 
korekcijas pakalpojumu sniegšanu 2014.gadā”, kas izskatīts 11.12.2013. Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē (protokols Nr.6) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar SIA „Portidžas agrīnā rehabilitācija” par agrīnās korekcijas 
pakalpojumu sniegšanu ar 2014.gada 1.janvāri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§18 
Par Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikuma projektu, kas izskatīts 
11.12.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma ”Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas nolikumu. 
 
 

§19 
Par izlīgumu ar zemnieku saimniecību „Jauneglītes” 

 
 Saulkrastu novada domē 2013.gada 26.novembrī saņemts zemnieku saimniecības 
„Jauneglītes” vadītāja I.Jurkevica iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atkārtoti izvērtēt 
iespēju noslēgt izlīgumu civillietā Nr.C33422611 par Ls 5 530,42 atmaksu, tādejādi atrisinot 
civiltiesisko strīdu ārpus tiesas kārtībā starp z/s „Jauneglītes” un Saulkrastu novada domi.  

Rīgas apgabaltiesā tiek skatīta Saulkrastu novada domes (turpmāk-Dome) apelācijas 
sūdzība par Rīgas rajona tiesas 2013.gada 12.marta spriedumu civillietā Nr. C33422611. 
Ņemot vērā, ka Dome lūdz Rīgas apgabaltiesu atcelt spriedumu daļā par Ls 5 533,72 piedziņu 
no Domes par labu zemnieku saimniecībai „Jauneglītes” un pamatojoties uz Finanšu 
komitejas 2013.gada 11.decembra sēdē (protokols Nr.6) sniegto atzinumu par izlīguma 
noraidīšanu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-1 (J.Grabčiks),  
 
NOLEMJ: 

1. Noraidīt izlīguma noslēgšanas iespēju ar zemnieku saimniecību „Jauneglītes” civillietā 
Nr. C33422611. 

2. Lēmumu nosūtīt zemnieku saimniecībai „Jauneglītes”. 

 
Par atsevišķu nepabeigtās celtniecības sastāvā esošu objektu  

virzību Saulkrastu novadā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2013.gada 11.decembra iesniegumu par autoceļu uzņemšanu 
pašvaldības bilancē, kas izskatīts Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra sēdē (protokols 
Nr.6) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 

§20  



NOLEMJ: 
1. Uzņemt pašvaldības bilancē autoceļaV78 Saulkrasti-Vidriži posmu: 

Elementa 
nosaukums 

Elementa 
raksturojums 

Bilances 
konts 

Sākotnējā 
vērtība uz 

01.10.2013 

Nolietojums 
uz 

01.10.2013 

Atlikusī 
vērtība uz 

01.10.2013 

Atlikušais 
lietd.liet.laiks 

Asfaltbetona 
sega 

1.6 km  356878.79 102602.63 254276.16 171 

Tilti 
(dzelzsbetona) 

1 gab.  292376.00 221474.86 70901.14 291 

Ceļa zīmes 9 gab.  736.45 718.07 18.38 3 
Caurtekas 
(dzelzsbetona) 

2 gab.  7227.33 3866.54 3360.79 279 

KOPĀ   657218.57 328662.10 328556.47  

 
Zemes īpašuma 

nosaukums 
Zemes īpašuma 

kadastra 
Zemes vērtības 

kadastra 
apzīmējums 

Zemes vienības 
platība (ha) 

Bilances 
vērtība uz 

01.01.2013 

Kadastra 
vērtība uz 

01.01.2013 
 V78 
Saulkrastu 
novads 

8033 002 1708 8033 002 1708 3.21 3900 3210 

 
2. Uzņemt pašvaldības bilancē autoceļu V87 Pievedceļš Ķīšupes stacijai: 

Elementa 
nosaukums 

Elementa 
raksturojums 

Bilances 
konts 

Sākotnējā 
vērtība uz 

01.10.2013 

Nolietojums 
uz 

01.10.2013 

Atlikusī 
vērtība uz 

01.10.2013 

Atlikušais 
lietd.liet.laiks 

Melnā grants 1.4 km  153769.00 151846.34 1922.66 3 
KOPĀ   153769.00 151846.34 1922.66  

 
Zemes 

īpašuma 
nosaukums 

Zemes 
īpašuma 
kadastra 

Zemes vērtības 
kadastra 

apzīmējums 

Zemes 
vienības 

platība (ha) 

Bilances 
vērtība uz 

01.01.2013 

Kadastra 
vērtība uz 

01.01.2013 
 V87 
Saulkrastu 
novads 

8033 002 
1710 

80330021710, 
80330021840 

3.21 
1.56 

870 
1650 

870 
1650 

 
3. Uzņemt pašvaldības bilancē autoceļu V55 Pievedceļš Zvejniekciema stacijai: 

Elementa 
nosaukums 

Elementa 
raksturojums 

Bilances 
konts 

Sākotnējā 
vērtība uz 

01.10.2013 

Nolietojums 
uz 

01.10.2013 

Atlikusī 
vērtība uz 

01.10.2013 

Atlikušais 
lietd.liet.laiks 

Asfaltbetona 
segums 

0.8 km  1329394.45 391619.45 937775.00 170 

Ceļa zīmes 2 gab.  119.42 116.28 3.14 4 
KOPĀ   1329513.87 391735.73 937778.14  

 
Zemes īpašuma 

nosaukums 
Zemes īpašuma 

kadastra 
Zemes vērtības 

kadastra 
apzīmējums 

Zemes vienības 
platība (ha) 

Bilances 
vērtība uz 

01.01.2013 

Kadastra 
vērtība uz 

01.01.2013 
V55 
Saulkrastu 
novads 

8033 001 0825 8033 001 0825 1.93 1930 1930 

 
4. Uzņemt pašvaldības bilancē autoceļu V39 Saulkrasti-Bīriņi: 
Zemes īpašuma 

nosaukums 
Zemes īpašuma 

kadastra 
Zemes vērtības 

kadastra 
apzīmējums 

Zemes vienības 
platība (ha) 

Bilances 
vērtība uz 

01.01.2013 

Kadastra 
vērtība uz 

01.01.2013 
V39 
Saulkrastu 
novads 

80130020355 
80330021843 

80130020355 
80330021843 

0.55 
1.55 

550 
1550 

550 
1550 

 



§21  
Par papildu līdzekļu piešķiršanu ielas apgaismes ķermeņu uzstādīšanai 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 09.12.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē 
(protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 

"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 3122,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Ielu apgaismes 

remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 3122,00 latiem, lai uzlabotu 

apgaismojumu Raiņa un Skolas ielu krustojumā un veiktu apgaismojuma 
remontdarbus Saules laukumā. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, 
iekļaujot 1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§22  
Par slodzes noteikšanu  

Zvejniekciema vidusskolas logopēdam 2014.gadā 
 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 05.12.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas logopēdei vienu pilnu slodzi, nosakot algu 
pirms nodokļu nomaksas Ls 400,00 mēnesī. 

2. Paredzēt 2014.gada Zvejniekciema vidusskolas budžetā finansējumu izveidotajai 
amata vietai. 

 
 
 
 
 
 
 
 



§23 
Par līdzekļu piešķiršanu atstarojošo vestu iegādei 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 10.12.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 

"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 684,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Saulkrastu 

vidusskola” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 684,00 latiem, lai iegādātos 

atstarojošās vestes skolēniem. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§24  
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 10.12.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu vidusskolas budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2321 (Maksa par kurināmo) par 
800,00 latiem; 

1.1.2. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 929,00 latiem; 
1.1.3. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 69,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2112 (Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 

7,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 100,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) 

par 260,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 160,00 latiem; 
1.1.8. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 371,00 latiem; 
1.1.9. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 10,00 latiem; 



1.1.10. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas izdevumi) 
par 33,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par 1729,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem neaprēķina iemaksas) par 76,00 latiem; 
1.2.3. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 360,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 

160,00 latiem; 
1.2.5. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) par 171,00 latiem; 
1.2.6. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 200,00 latiem; 
1.2.7. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 10,00 latiem; 
1.2.8. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) 33,00 

latiem. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
§25  

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 26.11.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 

"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 300,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Saulkrastu 

vidusskola” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem neaprēķina iemaksas) par 300,00 latiem, lai apmaksātu apbedīšanas 
pabalstu izmaksu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 
 
 
 
 
 



§26  
Par VJMMS budžeta ieņēmumu un izdevumu palielinājumu un darba kvalitātes 

piemaksām pedagogiem 
 

Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 25.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties 
uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai VJMMS” par 1 

259,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu pozīciju 

„VJMMS - Valsts mērķdotācija” par 1 259,00 latiem un paredzot izdevumus 
sekojošos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 
2.1. palielināt VJMMS valsts mērķdotācija izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 1146 (Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti) 
par 1 015,00 latiem; 

2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 244,00 latiem. 
3. Izmaksāt piemaksu, par pedagogu kvalitātes pakāpēm, pēc līdzekļu saņemšanas no LR 

Kultūras ministrijas. 
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§27  
Par VJMMS 2013.gada budžeta izmaiņām 

 
Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 07.11.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu Carnikavas finansējumam: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 
atalgojums) par 832,00 latiem. 

1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu Carnikavas finansējumam: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) par 549,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas, materiālā stimulēšana) par 283,00 

latiem. 

 



2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§28 
VJMMS budžeta EKK izmaiņām 

 
Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 09.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte, 
J.Grabčiks, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-2 (L.Vaidere, A.Aparjode),  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu Valsts mērķdotācijas finansējumam: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 
atalgojums) par 90,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1146 par 279,00 latiem; 
1.1.3. EKK1210 par 179,00 latiem. 

1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu valsts mērķdotācijas finansējumam: 
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par 269,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1119 par 279,00 latiem.  

1.3. samazināt VJMMS izdevumu plānu Saulkrastu pašvaldības finansējumam: 
1.3.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 

atalgojums) par 218,00 latiem; 
1.3.2. EKK 2243 par 81,00 latiem. 

1.4. palielināt VJMMS izdevumu Saulkrastu pašvaldības finansējumam: 
1.4.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par 50,00 latiem; 
1.4.2. EKK 2244 par 46,00 latiem; 
1.4.3. EKK 2279 par 35,00 latiem; 
1.4.4. EKK 1147 par 28,00 latiem; 
1.4.5. 1149 par 140 latiem.  

1.5. samazināt VJMMS izdevumu plānu vecāku finansējumam: 
1.5.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1146 par 110,00 latiem; 
1.5.2. EKK 2122 par 120,00 latiem. 

1.6. palielināt VJMMS izdevumu plānu vecāku finansējumam: 
1.6.1. EKK 1149 par 110,00 latiem; 
1.6.2. EKK 2121 par 120,00 latiem.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 1.punktā 
minētos grozījumus. 

 
 
 
 
 



§29  
Par līdzekļu paredzēšanu iepirkuma procedūras par malkas iegādi veikšanu 

 
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 30.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2013. sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2014.gada Sociālo pabalstu budžetā 22 990,00 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti natūrā), lai atmaksātu 
malkas iegādi Saulkrastu novada trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, 1.grupas 
invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru malkas iegādei Saulkrastu novada trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem, 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem. 

3. Atcelt 27.11.2013. Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.15 §29.  
 

§30  
Par valsts piešķirto budžeta līdzekļu grozījumiem 

 
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 09.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Asistenta 

pakalpojumi” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma 

pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 211,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Asistenta 

pakalpojumi” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 170,00 latiem, lai atmaksātu 

NVA organizatora pienākumu pildīšanu atvaļinājuma laikā; 
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 41,00 latiem. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 
 
 
 
 



§31  
Par izmaiņām 2013.gada pašvaldības budžeta izdevumos 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 11.12.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 

"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 1241,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Saulkrastu 

slimnīca” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem) par 1241,00 latiem, pamatojoties uz veikto iepirkuma 
procedūru siltumtīkla izveidei Ainažu ielā 34. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 

§32  
Par izmaiņām 2013.gada pašvaldības budžeta izdevumos 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 11.12.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Speciālā budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224608 (Ūdens novadgrāvju 
tīrīšana ielu un ceļu teritorijās) par 1 570,00 latiem. 

1.2. palielināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
1.2.1. pozīcija „Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa” EKK 231201(Inventārs) par 

1 570,00 latiem, lai uzstādītu ceļu zīmes. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 



§33 
Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 10.12.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas no Izglītības 

ministrijas interešu izglītības pedagogu algām (18.623)” par 1792,00 latiem; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. 

pedagogiem (18.622)” par 4012 latiem; 
1.3. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas no Izglītības 

ministrijas pedagogu algām (18.621)” par 39775,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu pozīcijas: 

2.1. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 21564,00 latiem; 
2.2. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 18211,00 latiem; 
2.3. „Ārpusskolu nodarbības - Saulkrastu vidusskola” par 953,00 latiem; 
2.4. „Ārpusskolu nodarbības - Zvejniekciema vidusskola” par 839,00 latiem; 
2.5. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 

536,00 latiem; 
2.6. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 412,00 

latiem; 
2.7. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem – PII „Rūķītis” par 3064,00 latiem. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, 
iekļaujot 1. un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
§34  

Par izmaiņām 2013.gada pašvaldības budžeta izdevumos 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista 11.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē, protokols Nr.6, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 
"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 
budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 3146,00 latiem; 

1.2. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Aizņēmumu 
atmaksa” izdevumu plānu: 



1.2.1. EKK 400020002 (Atmaksātie kredīti Valsts kasē) par 10624,00 latiem; 
1.3. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Labiekārtošanas 

nodaļa” izdevumu plānu: 
1.3.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 8 500,00 latiem. 

1.4. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dome” 
izdevumu plānu: 

1.4.1. EKK 1111 (Deputātu darba algas) par 1 165,00 latiem; 
1.4.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 281,00 latiem; 

1.5. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pašvaldību 
iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu: 

1.5.1. EKK 2283 (Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu) par 1 985,00 
latiem; 

1.5.2. EKK 4311 (Budžetu iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei) par 8 
639,00 latiem; 

1.6. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Norēķini par citu 
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu plānu: 

1.6.1. EKK 7211 (Pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību) par 1 000,00 
latiem; 

1.7. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Kompensācija 
bērnu vecākiem” izdevumu plānu: 

1.7.1. EKK 6410 (Kompensācija bērnu vecākiem) par 700,00 latiem; 
1.8. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pārējie 

izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās - PVN” izdevumu plānu: 
1.8.1. EKK 2511 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi - būvniecība) par 8 500,00 

latiem. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
§35  

Par grozījumiem ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 
izdevumu pozīcijās 

 
Izskatot Sociālā dienesta darbinieces S.Kipenko 10.12.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „NVA ESF 

projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6242 (Bezdarbnieku stipendija) 

par 104,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „NVA ESF 

projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā"” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) par 84,00 latiem, lai atmaksātu 

NVA organizatora pienākumu pildīšanu atvaļinājuma laikā; 
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 20,00 latiem. 



2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
 

§36  
Par izmaiņām 2013.gada pašvaldības budžeta izdevumos 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 11.12.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA 

"Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) par 1 742,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Skolēnu 

transports uz skolu” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1742,00 latiem, 

lai atmaksātu izdevumus par pilnu kalendāro gadu. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, iekļaujot 
1.punktā minētos grozījumus. 

 
§37  

Par grozījumiem 30.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 11.12.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 11.12.2013. (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

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

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

 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 


