
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.9 
LĒMUMI 

(25.06.2014.) 
 

§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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 adresē: 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 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 adresē: XX (adrese) 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

 
§4 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 adresē: XX (adrese) 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



§5 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, 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) personas nepilngadīgā bērna X.X. (vārds, 

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

 
§6 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,  
zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 

 
 Ar Rīgas rajona Saulkrastu pilsētas domes 2000.gada 31.maija lēmumu (domes sēdes 
protokola izraksts Nr.7§80) X.X. (vārds, uzvārds) piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz 1/4 
domājamo daļu no zemes 0,4 ha platībā XX (adrese) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā. X.X. (vārds, uzvārds) nav noslēgusi līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un 
zemes banka” par zemes izpirkšanu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
piektās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 apbūvēta zemes gabala 
0,4492 ha platībā ¼ domājamo XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx). 

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējama ¼ domājamā daļa no zemes īpašuma XX (adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), 
platība 0,4492 ha.  
 

 
§7 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā 
uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 

 
 Ar Saulkrastu Tautas deputātu padomes 19.sasaukuma 19.sesijas 1992.gada 17.jūlija 
lēmumu, Kirilam Gorbačevam piešķirtas zemes lietošanas tiesības uz zemi 0,699 ha platībā  



„Silmala 185”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Kirils Gorbačevs, miris 
09.05.2002., nav noslēdzis līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes 
izpirkšanu.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 
piektās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Kirilam Gorbačevam (Kirill Gorbachev), personas 
kods 260118 - 10136, uz apbūvētu zemes gabalu 0.0699 ha platībā  „Silmala 185”, 
Silmala,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 0768. 

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums „Silmala 185”, Silmala, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 002 0768, platība 0,0699 ha. Veicot 
kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta.  
 

 
§8 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt līdz 2015.gada 22.jūnijam nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 
samaksu EUR 769,20 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 654,6 un nokavējuma 
nauda EUR 114,6, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. (xxxxx), īpašnieks X.X. (vārds, uzvārds), saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku: 

 
Datums Pamatparāds 

(EUR) 
Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

21.07.2014. 54,55 9,55 64,10 
21.08.2014. 54,55 9,55 64,10 
22.09.2014. 54,55 9,55 64,10 
21.10.2014. 54,55 9,55 64,10 
21.11.2014. 54,55 9,55 64,10 
22.12.2014. 54,55 9,55 64,10 
21.01.2015. 54,55 9,55 64,10 
23.02.2015. 54,55 9,55 64,10 
23.03.2015. 54,55 9,55 64,10 
21.04.2015. 54,55 9,55 64,10 
21.05.2015. 54,55 9,55 64,10 



22.06.2015. 54,55 9,55 64,10 
Kopā  654,6 114,6 769,20 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

§9 
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu 

 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.6), 
kurā izteikts lūgums atcelt 2014.gada 22.maijā noslēgto zemes nomas līgumu, kas noslēgts 
par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala daļas 300 m2 platībā 
Saulkrastu peldvietas „Centrs” teritorijas „Jūras parks” zonā, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 002 0372, uz laiku no 2014.gada 01.maija līdz 
2016.gada 30.septembrim, vasaras kafejnīcas izveidošanai un uzturēšanai, un noslēgt to ar 
SIA „SINORA”, reģ. Nr. 40003452084, iestājoties X.X. (vārds, uzvārds) vietā, pamatojoties 
uz Civillikuma 1867.pantu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) un SIA „SINORA”, reģ. Nr. 40003452084, 
pārjaunojuma līgumu par 2014.gada 22.maijā noslēgto zemes nomas līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala daļas 300 (trīs 
simti) m2  platībā Saulkrastu peldvietas „Centrs” teritorijas „Jūras parks” zonā, Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 002 0372, uz 
laiku no 01.05.2014. līdz 30.09.2016., vasaras kafejnīcas izvietošanai un uzturēšanai, 
tā, ka nomnieka X.X. (vārds, uzvārds) vietā iestājas saistību pārņēmējs, cita persona – 
SIA „SINORA”. 
 
 

§10 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx) platība 0,4492 ha, ¼ domājamo daļu 
nomu. 

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

§11 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Pēterupe, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx) , platība 0,0619 ha, nomu. 

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

 
§12 

Par bankomāta vietas nomas līguma noslēgšanu  
Ar SIA „First Data Latvia”  

 
 Izskatot SIA „First Data Latvia”, reģ. Nr. 40003072814, adrese Dzirnavu iela 37, 
Rīga, pārstāves ATM speciālistes Inas Graudiņas 2014.gada 19.maija iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols 
Nr.7), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.b) apakšpunktu un 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem” 4.3 punktu,, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar  SIA „First Data Latvia” uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošas telpas 1,0 (viena) m2 platībā Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā nomu bankomāta uzturēšanai. 

2. Noteikt bankomāta vietas  nomas maksu EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 euro centi) un  
21% PVN EUR 12,60 (divpadsmit euro 60 euro centi), kopā EUR 72,60 
(septiņdesmit divi euro 60 euro centi) mēnesī. 

 



§13 
Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē  

 
Uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts zemes īpašums 

Ainažu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 1404. Saskaņā 
ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdes atzinumu (protokols 
Nr.7) un  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu Ainažu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 1404, platība 4863 
kv.m, kadastrālā vērtība saskaņā ar Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem EUR 681,00 (seši simti astoņdesmit viens euro 00 euro centi). 

 
 

 
§14 

Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē  
 
Uz Saulkrastu pilsētciemata TDP izpildkomitejas 12.02.1974. iesnieguma Nr. 87 

pamata LPSR Rīgas rajona arhitekts 21.02.1974. saskaņojis garāžas projektu divām vieglajām 
automašīnām Saulkrastu pilsētciemata TDP izpildu komitejai   īpašuma – tagad Ainažu iela 1, 
Saulkrasti, teritorijā. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 
11.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.7) un  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 
2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu- divu vieglo 
automašīnu garāžu īpašumu Ainažu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ēkas 
kadastra apzīmējums 80130020489 005, platība 57,66 kv.m, kadastrālā vērtība 
saskaņā ar Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem – EUR 
2231,00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro 00 euro centi). 

 
 
 

§15 
Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

 
Uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts neapdzīvojamās 

telpas īpašums Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, kas atrodas nekustamā īpašuma Ainažu iela 
10, Saulkrasti, sastāvā.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7) un  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 



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

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē šādus nekustamos īpašumus:  
1.1.nekustamā īpašuma - ēkas Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 80130020337 001, 351/9204 domājamo daļu, platība 1060,9 kv.m,  
kadastrālā vērtība EUR 515,67 (pieci simti piecpadsmit euro 67 euro centi). 

1.2.neapdzīvojamo telpu Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80130020337001 009, platība 29,7 kv.m,  kadastrālā vērtība EUR 
9033,00 (deviņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro 00 euro centi). 

 
 
 

§16 
Par nekustamo īpašumu apvienošanu un  

adreses piešķiršanu  
 

 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss”, reģ. Nr. 40103027944,  adrese Liepu iela 3, 
Saulkrasti, valdes locekļa Guntara Ozoliņa 2014.gada 09.jūnija iesniegumu Nr. 155/01-9, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 
11.jūnija sēdē (protokols Nr.6), ievērojot, ka Saulkrastu novada pašvaldībai piederošs ēku 
īpašums „Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas”, kadastra apzīmējums 8033 501 0003, atrodas uz 
Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas”, kadastra 
apzīmējums 8033 001 0972, zemes, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu un Ministru 
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.,11.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas”, 
kadastra Nr. 8033 501 0003 (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2540), 
kas sastāv no ēkām un būvēm apvienot ar Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Attīrīšanas iekārtas”, kadastra Nr. 8033 001 0972, platība 2,12 ha 
(Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000157751). 

2. Apvienotajam nekustamam īpašumam piešķirt adresi “Attīrīšanas iekārtas”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
   

 
 

§17 
Par adreses piešķiršanu 

 
 Izskatot VAS „Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 
Nekustamā īpašuma direkcijas direktora V.Sukša 2014.gada 19.maija iesniegumu Nr.DN-
6.3.1./359-2014., pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un  9.1  punktu,  
 



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

1. Piešķirt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8033 001 0852 001 (pasažieru 
paviljona ēka) un 8033 001 0852 002 (tualete), kas funkcionāli saistītas ar zemes  
īpašumu „Stacija Ķīšupe”, kadastra apzīmējums 8033 001 0852,   – 
„Stacija Ķīšupe”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 
 
 

§18 
Par adrešu piešķiršanu  

 
 Izskatot SIA „Resort  Investments”,  reģ. Nr. 40103296312, adrese Ģertrūdes iela 
10/12 - 17, Rīga,  pilnvarotās personas I.Minvalejevas 2014.gada 10.jūnija iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu un Ministru 
kabineta 07.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 21. un 24. 
punktu,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. No dzīvokļa īpašuma Ainažu iela 25 k-1 - 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8013 900 0617, atdalītam dzīvokļa īpašumam piešķirt adresi: 

 Ainažu iela 25 k-1 – 13A, Saulkrasti, Saulkrastu novads; 
2. No dzīvokļa īpašuma Ainažu iela 25 k-1 - 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8013 900 0618, atdalītam dzīvokļa īpašumam piešķirt adresi: 
 Ainažu iela 25 k-1 – 22A, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
 
 

§19 
Par adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašuma speciālista A.Blankenberga 
2014.gada 03.jūnija iesniegumu un VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija 
iesniegumu Nr.9-01/362479-2/3, pamatojoties uz 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” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
80130030097 adresi –  



Murjāņu iela 31, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 

  
 

§20 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/10, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330033085 lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
– 1101, platība 0.45 ha. 

  
 

§21 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362478-2/11, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330033061 lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
– 1101, platība 0.25 ha. 

  
§22 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/9, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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



1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011028 lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.17 ha. 

  
 

§23 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/8, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apz. 80330033083, platība 0.06 ha un kadastra 
apz. 80330033084, platība 0.07 ha, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101. 

  
 
 

§24 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/7, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apz. 80330031828, platība 0.08 ha,  kadastra apz. 
80330032834, platība 1.3 ha, kadastra apz. 80330033073, platība 0.03 ha, kadastra 
apz. 80330033075, platība 0.22 ha, kadastra apz. 80330033076, platība 0.35 ha 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101. 

  
 

§25 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/4, 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 23.3. punktu, 

 



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

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apz. 80130040155 lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
– 1101, platība 0.4374 ha. 

  
 
 

§26 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka I.Akulova 2014.gada 10.jūnija iesniegumu, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apz. 80330010205 (platība 2.1560 ha) un 
80330010206 (platība 3.1610 ha) lietošanas mērķi – jūras ostas un jūras ostu terminālu 
apbūve, kods – 1107. 

2. Noteikt dalīto lietošanas mērķi zemes vienībām: 
2.1.zemes vienībai ar kadastra apz.80330010168 -  jūras ostas un jūras ostu terminālu 

apbūve, kods – 1107 (platība 3.9112 ha), trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve, kods – 0702 (platība 2.7568 ha), zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods – 0201 (platība 2.8862 ha); 

2.2.zemes vienībai ar kadastra apz.80330010169 -  jūras ostas un jūras ostu terminālu 
apbūve, kods – 1107 (platība 8.7570 ha), zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods – 0201 (platība 20.2527 ha); 

2.3.zemes vienībai ar kadastra apz.80330010213 -  jūras ostas un jūras ostu terminālu 
apbūve, kods – 1107 (platība 7.5876 ha). 

  
§27 

Par nosaukuma piešķiršanu un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/5, pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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



NOLEMJ:  
1. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam ar kadastra 

apz.80130040191 nosaukumu –  
Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izveidojot piekto zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.0478 ha. 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam ar kadastra 
apz.80130050167 nosaukumu –  
,,Starpgabals 1’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  noteikt lietošanas mērķi - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0.086 
ha. 

 
 

§28 
Par nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot VZD Kadastra reģistra datus par zemes lietojumiem, kuriem nav piešķirtas 
adreses, pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 7.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldībai lietošanā esošajām zemes vienībām ar kadastra 
apz. 80330020953 (platība 1.1 ha), 80330021020 (platība 0.03 ha), 80330021702 
(platība 4.2 ha), 80330021839 (platība 0.035 ha), nosaukumu –   
,,Ceļi d/s Gaisma’’, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi visām zemes vienībām – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101. 

  
 

§29 
Par nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/2, pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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



1. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam ar kadastra 
apz.80130020248 nosaukumu –  
Alfrēda Kalniņa iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izveidojot otro zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.1 ha. 

 
 

§30 
Par nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija iesniegumu Nr.9-
01/362479-2/1, pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam ar kadastra 
apz.80130020252 nosaukumu –  
Vāravas iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
– 1101, platība 0.072 ha. 

 
 

§31 
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu 

 un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

 Izskatot SIA,,Panera” pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, 
pamatojoties uz nekustamā īpašuma ,,Cauraji’’ detālo plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu 
novada domes 2008.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7 §40, Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt adreses un dalīto lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
1.1.detālplānojumā ‘’liters 1’’ – Loka iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,122 ha; 

1.2.detālplānojumā ‘’liters 2’’ – Loka iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  



apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1239 ha; 

1.3.detālplānojumā ‘’liters 3’’ – Loka iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,12 ha; 

1.4.detālplānojumā ‘’liters 4’’ – Loka iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,12 ha; 

1.5.detālplānojumā ‘’liters 5’’ – Loka iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1258 ha; 

1.6.detālplānojumā ‘’liters 6’’ – Loka iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1257 ha; 

1.7.detālplānojumā ‘’liters 7’’ – Loka iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1592 ha; 

1.8.detālplānojumā ‘’liters 8’’ – Loka iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1974 ha; 

1.9.detālplānojumā ‘’liters 9’’ – Loka iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1218 ha; 

1.10. detālplānojumā ‘’liters 10’’ – Loka iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,1264 ha; 

1.11. detālplānojumā ‘’liters 11’’ – Loka iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - neapgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,12 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,12 ha. 

2. Piešķirt nosaukumu detālplānojumā jaunizveidotajai iela – Loka iela, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0,322 ha. 

 
 

§32 
Par adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista A.Blankenberga 
2014.gada 09.jūnija iesniegumu un VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 05.jūnija 
iesniegumu Nr.9-01/362479-2/6, kuri izskatīti Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr. 6), pamatojoties uz 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” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajiem zemes gabaliem adresi noteikt 
lietošanas mērķi: 

1.1.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330010919 - ,,Starpgabals 1”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.0309 ha; 

1.2.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330010926 - ,,Starpgabals 2”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0,018 ha; 

1.3.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011296 - ,,Starpgabals 3”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, 
platība 0,031 ha; 

1.4.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011303 - ,,Starpgabals 4”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.046 ha; 

1.5.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021845 - ,,Starpgabals 5”, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.014 ha; 

1.6.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021846 - ,,Starpgabals 6”, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.033 ha; 

1.7.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021922 - ,,Starpgabals 7”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.024 ha; 

1.8.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330030495 - ,,Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.031 ha; 

1.9.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330040740 - ,,Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.024 ha; 

1.10. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330040745 - ,,Starpgabals 10”, Lilaste, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.014 ha; 

1.11. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330040746 - ,,Starpgabals 11”, Lilaste, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.054 ha; 

  
  

§33 
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,  

adreses, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 



 Izskatot lietošanā nepiešķirtās zemes, saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi’’ 11.punktu, 
likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās’’ 3.panta otrās daļas 4.punktu, trešās daļas 4.punktu, Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 80330011030 (platība 0.01 ha), 
80330011040 (platība 0.01 ha), 80330011094 (platība 0.06 ha), 80330011113 (platība 
0.06 ha), 80330011124 (platība 0.14 ha), 80330011130 (platība 0.29 ha), 
80330021854 (platība 0.02 ha), 80330021855 (platība 0.03 ha), 80330021856 (platība 
0.33 ha), 80330021857 (platība 0.41 ha), 80330031158 (platība 0.5 ha), 80330031161 
(platība 0.05 ha), 80330031900 (platība 0.23 ha). Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienību platība var tikt precizēta. 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajiem zemes gabaliem adresi un noteikt 
lietošanas mērķi: 

2.1.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011030 - ,,Starpgabals 12’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.01 ha; 

2.2.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011040 - ,,Starpgabals 13’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.01 ha; 

2.3.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011094 - ,,Starpgabals 14’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.06 ha; 

2.4.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011113 - ,,Starpgabals 15’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.06 ha; 

2.5.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011130 – Upes iela 54A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,29 ha; 

3. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajiem zemes gabaliem nosaukumu un noteikt 
lietošanas mērķi: 

3.1.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011124 - nosaukumu – Ozolu iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot otro zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.14 ha; 

3.2.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021854 - nosaukumu – ,,Ceļi d/s Gaisma’’, 
Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot piekto zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.02 ha; 



3.3.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021855 - nosaukumu – ,,Ceļi d/s Gaisma’’, 
Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot sesto zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.03 ha; 

3.4.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021856 - nosaukumu – Stacijas ceļš, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.33 ha; 

3.5.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021857 - nosaukumu – Stacijas ceļš 1, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas produktu, ķīmisko 
produktu gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve, kods – 1201, platība 0.41 ha; 

3.6.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330031158 - nosaukumu – ,,Ceļi d/s Roze’’, Roze, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot ceturto zemes vienību, noteikt 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.5 ha; 

3.7.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330031161 - nosaukumu – Piektā iela, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot otro zemes vienību, 
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.05 ha; 

3.8.zemes vienībai ar kadastra apz. 80330031900 - nosaukumu – ,,Ceļi d/s Līči’’, Līči, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot sesto zemes vienību, noteikt 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.23 ha; 

 
 

§34 
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,  

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot lietošanā nepiešķirtās zemes, saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi’’ 11.punktu, 
likuma ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās’’ 3.panta otrās daļas 4.punktu, trešās daļas 4.punktu, ,,Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 

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

1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 803300211316 (platība 0.09 ha). Veicot zemes 
kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajam zemes gabalam adresi ,,Gaisma 240’’, 
Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un noteikt lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.09 ha; 



 
§35 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr. 6), pamatojoties uz Saulkrastu 
novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 
31.oktobra 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”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Skuju iela 20 (kadastra apzīmējums 
80130030773), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§36 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot SIA ,,METRUM’’, 2014.gada 17.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Vijas’’ (kadastra apzīmējums 
80330040565), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu; 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – ,,Saules Priedes’’, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi –  individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.396 ha;  

3. Noteikt zemes gabalam ,,Vijas’’(kadastra apz. 80330040565) lietošanas mērķi - 
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.2816 ha. 

 
 

§37 
Par iekšējo noteikumu  

„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā  
tiek ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme” apstiprināšanu 

 



Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto iekšējo noteikumu projektu „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldībā tiek ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme”, kas izskatīts 2014.gada 
5.jūnija Saulkrastu novada domes Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas sēdē (protokols 
Nr.6) un 2014.gada 11.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 
ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme”; 

2. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
 
 

 
§38 

Par atļauju izsniegšanu SIA “Taipans” 
 

 Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 11.jūnija 
atzinumu (protokols Nr.6) par atļauju izsniegšanu SIA „TAIPANS” operatīvā un tehniskā 
dienesta autotransporta iebraukšanai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 
un vietās, kur autotransporta kustība reglamentēta ar ceļa zīmi „414-gājēju ceļš”,  

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

1. Izskatīt jautājumu  atkārtoti Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 
 

 
 

 
 

§39 
Par žoga nojaukšanu „Mežvidi 45” 

 
Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora M.Martinsona 2013.gada 18.oktobra 

atzinumu Nr.72 un 2013.gada 3.decembrī sastādīto atzinumu Nr.86 par patvaļīgu žoga 
būvniecību blakus X.X. (vārds, uzvārds) īpašumam XX (adrese) Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā uz Saulkrastu pašvaldībai piederošas zemes, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 15.janvāra  sēdē 
(protokols Nr.1), Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdē (protokols Nr.1, §14) 
un atkārtoti izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 11.jūnija  sēdē 
(protokols Nr.6), pamatojoties uz  Būvniecības likuma 30. panta  sesto daļu un 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”  
204.punktu,   
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (I.Žukovs, B.Veide), 
 
NOLEMJ: 

1. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) līdz 2014.gada 1. novembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto 
žogu, kas uzbūvēts uz Saulkrastu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma XX 
(adrese) Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. (xxxxx).  

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

 
 

§40 
Par būvvaldes lēmuma pārsūdzēšanu 

 
         Izskatījusi X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par Saulkrastu būvvaldes lēmuma atteikt 
saskaņot privātīpašumā XX (adrese), Saulkrastos, uzstādīt uz nepieciešamo remonta laiku 
pagaidu nožogojumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdē (protokols Nr.4) un atkārtoti izskatīts 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 16.panta pirmo daļu un 1997.gada 1.aprīļa Ministru 
kabineta noteikumu Nr.112 “ Vispārīgie būvnoteikumi” 134.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) izstrādāt būvprojektu būvniecības darbu veikšanai XX 
(adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.(xxxxx). Būvprojektu izstrādāt 
saskaņā ar Saulkrastu būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 
Projekta sadaļā būvdarbu organizēšanas un darbu veikšanas projekts, izstrādāt 
būvdarbu ģenerālplānu, kurā norādīt žoga izvietojuma plānu. 

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

 
 

§41 
Par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu 

 
2014.gada 5.jūnijā Saulkrastu novada domē saņemts X.X. (vārds, uzvārds), (turpmāk-

iesniedzēja) iesniegums (turpmāk-iesniegums), kurā izteikts lūgums piešķirt viņai Saulkrastu 
novada pašvaldības kompensāciju par to, ka personas bērns X.X. (vārds, uzvārds), no 
2014.gada 1.augusta apmeklēs privātu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja iestādi. 

Iesniegumā iesniedzēja norāda, ka „vispārējā veselības stāvokļa dēļ, kuras pamatā ir 
neprognozējamas bezsamaņas lēkmes”, nav spējīgs uzņemties drošu aprūpi par bērnu X.X. 
(vārds, uzvārds). Iesniegumam pievienota izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta 
medicīniskās kartes, kurā ārsts norāda, ka vispārējā pacienta veselības stāvokļa dēļ, 
nepieciešams bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādi.  

Šajā sakarā iesniedzēja lūdz izskatīt iespēju izņēmuma kārtā attiecināt uz viņu 
Saulkrastu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 



Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 
(turpmāk-noteikumi), paredzot Saulkrastu novada pašvaldības kompensāciju par privātas 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja iestādes pakalpojuma saņemšanu personas bērnam 
X.X. (vārds, uzvārds), no 1 gada un 1 mēneša vecuma. 

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21.pantu vietējās pašvaldības savā 
administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm 
bērniem no pusotra gada vecuma. Līdz ar to tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība nevar pildīt 
normatīvajos aktos noteikto pienākumu, persona iegūst tiesības lūgt pašvaldības 
kompensāciju.  

Kārtību, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas 
izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, bet pirmsskolas izglītības 
iestādes pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē nesaņem, kā arī valsts atbalsta apmēru 
nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1462 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts 
atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns 
saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”. 

Saulkrastu novada dome 2011.gada 28.decembrī ir pieņēmusi saistošajos noteikumus 
Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” (turpmāk-noteikumi), kuri nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta un 
izmaksāta Saulkrastu novada pašvaldības kompensācija vecākiem vai personām, kuras realizē 
aizgādību, ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kā arī kārtību, 
kādā tiek atteikta kompensācijas piešķiršana vai pārtraukta tās izmaksa. Saskaņā ar noteikumu 
2.punktu pašvaldības kompensētu Privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra 
gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Ministru 
kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1462 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un 
aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja” noteikto kārtību, kā arī noteikumu 2.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 11.jūnija atzinumu, par kompensācijas 
piešķiršanas atteikšanu,  

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

1. Nepiešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds). 
2.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 

rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
 



§42 
Par grozījumu veikšanu Saulkrastu  

vidusskolas nolikumā 
 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V. Kalnakārkles 2014.gada 2.jūnija 
iesniegumu Nr.1-21.1/069 „Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas nolikumā”, kas izskatīts 
2014.gada 11.jūnija Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejā (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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Saulkrastu vidusskolas direktori V.Kalnakārkli slēgt īres (nomas) līgumus 
par Saulkrastu vidusskolas telpu izīrēšanu (iznomāšanu) iestādēm un dažādām 
organizācijām skolēnu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 

2. Izteikt nolikuma X nodaļas 57.punktu šādā redakcijā:  
„Skola drīkst izīrēt telpas iestādēm, skolēnu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai un dažādām organizācijām, kuru darbība neietekmē un netraucē izglītības 
procesa nodrošināšanu skolā”. 

 
 
 

§43 
Par pārvaldes līguma noslēgšanu 

 
 2014.gada 23.maijā Saulkrastu novada domē saņemts Pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca" (turpmāk – PSIA „Saulkrastu slimnīca”) valdes 
priekšsēdētājas Santas Ancānes 2014.gada 23.maija iesniegums, kurā izteikts lūgums mainīt 
2011.gada 17.augusta līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā uz bezatlīdzības 
nomas līgumu, 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”, ierakstot nekustamā īpašuma nomas 
līgumu zemesgrāmatā. Ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu 
(prot.Nr.7§31.), cita starpā tika nolemts izbeigt 2011.gada 17.augusta līgumu par nekustamā 
nodošanu valdījumā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”, kā 
arī uz tā pamata noslēgtās vienošanās, noslēdzot jaunu nekustamā īpašuma nomas līgumu ar 
Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Ainažu ielā 34, Saulkrastos, iznomāšanu 
Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”. Ņemot vērā, ka 
2011.gada 17.augusta līgumā par nekustamā nodošanu valdījumā tika paredzēti arī 
kapitālsabiedrības pārraudzības, norēķinu, resursu piešķiršanas, pārskatu un ziņojumu 
sniegšanas noteikumi, Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7) tika 
nolemts ieteikt Saulkrastu novada domei noslēgt pārvaldes līgumu Pašvaldības sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”.  
 Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6. un 7.punktu, 21.pantu,  

 



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

1. Noslēgt pārvaldes līgumu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Saulkrastu slimnīca”. 

2.  
 

§44 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis”  

plānoto remontdarbu būvuzraudzībai un autoruzraudzībai  
  

Izskatot PII “Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 2014.gada 09.jūnija iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), 
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, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 PII “Rūķītis” budžetā 1062,00 
EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata 
pieaicināto ekspertu izdevumi), lai atmaksātu PII “Rūķītis” plānoto remontdarbu 
būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

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. 

 
 

§45 
Par papildus finansējuma piešķiršanu elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai  

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 2014.gada 

09.jūnija iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 
11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no Speciālā budžeta izdevumu pozīcijas “Ostu maksas 
izlietojums” līdz 10 000,00 EUR apmēram, lai atmaksātu elektrotīkla pieslēguma 
ierīkošanu ielu apgaismojuma nodrošināšanai ostu pievedceļiem. 

2. Apmaksu veikt pēc tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas ar a/s “Sadales tīkls”. 
3. 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. 

 



 
§46 

Par grozījumiem Labiekārtošanas nodaļas 2014.gada budžetā  
  

Izskatot Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 2014.gada 09.jūnija iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols 
Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Labiekārtošanas nodaļas budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Labiekārtošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2351 (Remontmateriāli) par 1 
900,00 EUR 

1.1.2. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 30.00 EUR. 
1.2. palielināt Labiekārtošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 1 900,00 EUR; 
1.2.2. EKK 2520 (Budžetu iestāžu naudas sodu maksājumi) par 30.00 EUR. 

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 grozījumiem VJMMS 2014.gada budžetā  

  
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas 

2014.gada 27.maija iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt VJMMS budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1227 (Darba devēja izdevumi 
veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 215,00 
EUR. 

1.2. palielināt VJMMS budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem neaprēķina iemaksas) par 215,00 EUR, lai atmaksātu apbedīšanas 
pabalstu. 

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. 

 



§48 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā  

  
Izskatot Saulkrastu novada  domes finansista G.Vīganta 2014.gada 04.jūnija 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija 
sēdē (protokols Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 izdevumu pozīciju “Nekustamā īpašuma iegāde” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā 
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 2 113,00 EUR. 

1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Nekustamā īpašuma iegāde” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5214 (Zeme zem ēkām un būvēm) par 2 113,00 EUR, lai atmaksātu 

nekustamā īpašuma iegādi. 
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 grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā  

  
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 2014.gada 14.maija iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdē (protokols 
Nr.7), 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (Ekonomiskās klasifikācijas kods 
(EKK) 18.630)” par 15 104,00 EUR. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Aizņēmu atmaksa” par 10 203,00 EUR (Projekts “Central 

baltic Cycling” P230/2012); 
2.2. Izdevumu pozīciju „Projekts “CHARTS”” par 2 704,00 EUR (EKK 3263 

(Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem); 
2.3. Izdevumu pozīciju „ Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 2197,00 EUR 

(EKK 2275). 
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
1., un 2. punktā minētos grozījumus. 



§50 
Par papildus finansējuma piešķiršanu koku laipu ierīkošanai  

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 2014.gada 

18.jūnija iesniegumu, 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, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no Speciālā budžeta izdevumu pozīcijas “Ostu maksas 
izlietojums” līdz 52 000,00 EUR apmēram, lai atmaksātu koku laipu izveidošanu 
Melnsilu ielas galā un Upes ielas galā, Zvejniekciemā. 

2. Apmaksu veikt pēc iepirkumu procedūras veikšanas, pamatojoties uz iepirkuma 
procedūras rezultātiem. 

3. 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. 

 
 

§51 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu sabiedriskās tualetes ēkas remontam  

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 2014.gada 

18.jūnija iesniegumu, 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, A.Aparjode, I.Žukovs, 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 izdevumu pozīcijā “Ēku 
apsaimniekošana” 2 800,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti), lai atmaksātu sabiedriskās tualetes ēkas Ainažu ielā 13B 
remontdarbus. 

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. 

 
 

§52 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2014.gada 16.jūnija 

iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu un Saulkrastu novada domes 2011.gada 30.marta 
iekšējo noteikumu Nr.1 “Kārtība, kādā var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” 
1.2.1.punktu, 
 



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

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksāta 
ikgadējā atvaļinājuma par darba periodu no 2012.gada 14.jūlija līdz 2013.gada 
13.jūlijam atlikušo daļu, sākot ar 2014.gada 30.jūniju līdz 2014. gada 08.jūlijam 
(ieskaitot).  

2. Piešķirt E.Grāvītim apmaksātu papildatvaļinājumu par darba periodu no 2012.gada 
14.jūlija līdz 2013.gada 13.jūlijam 7 darba dienas un atļaut izmantot piešķirtā 
papildatvaļinājuma 3 darba dienas no 2014.gada 09.jūlija līdz 2014.gada 11.jūlijam un 
4 darba dienas no 2014.gada 18.augusta līdz 2014.gada 21.augustam. 

3. Piešķirt  E.Grāvītim apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma par darba periodu no 2013.gada 
14.jūlija līdz 2014.gada 13.jūlijam daļu- sākot ar 2014.gada 22.augustu līdz 2014.gada 
31.augustam (ieskaitot). 

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu apakšpunktu un pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, piešķirt pabalstu atvaļinājumā 
aizejot 25% apmērā no E.Grāvīša  mēnešalgas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 


