
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(26.06.2013.) 

 
 

§2 
Par Finanšu komitejas sastāva apstiprināšanu 

 
Saulkrastu novada domē ir saņemti deputātu A.Dulpiņa, M.Kišuro, G.Zonberga, 

B.Veides, N.Līča, E.Brumermaņa, L.Vaideres, I.Žukova, I.Akulova iesniegumi par viņu 
iekļaušanu Finanšu komitejas sastāvā. 

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 60.panta pirmajā daļā noteikto, ka Finanšu 
komiteju vada domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta 
pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikums” 4.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par kandidātiem 
Par A.Dulpiņu „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 

A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  

Par M.Kišuro  „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 

Par G.Zonbergu „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 

Par B.Veidi „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, E.Brumermanis, A.Aparjode, 
I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-1 (S.Osīte) 

Par N.Līci „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 

Par E.Brumermani „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 

Par L.Vaideri „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 

Par I.Žukovu „par”- 1 (I.Žukovs), „pret”- nav, „atturas”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs),  

Par I.Akulovu  „par”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-1 (A.Aparjode) 

 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada domes Finanšu komiteju deviņu locekļu sastāvā un 
ievēlēt tajā astoņus komitejas locekļus: 
1.1. Andri Dulpiņu 
1.2. Mārtiņu Kišuro 



1.3. Guntaru Zonbergu 
1.4. Bruno Veidi 
1.5. Normundu Līci 
1.6. Edgaru Brumermani 
1.7. Līgu Vaideri 
1.8. Igoru Akulovu 

 
 

§3 
Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāva apstiprināšanu 

 
Saulkrastu novada domē ir saņemti deputātu E.Grāvīša, S.Ancānes, B.Veides, 

N.Līča, E.Brumermaņa, L.Vaideres, I.Žukova, I.Akulova iesniegumi par viņu iekļaušanu 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
4.4. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par kandidātiem 
Par E.Grāvīti „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par S.Ancāni „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par B.Veidi „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par N.Līci „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  
Par E.Brumermani „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par L.Vaideri „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par I.Žukovu „par”- 3 (S.Osīte, I.Žukovs, S.Ancāne), „pret”- nav, „atturas”-12 
(E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, E.Brumermanis, A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs) 
Par I.Akulovu „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības attīstības un vides komiteju 
septiņu locekļu sastāvā un ievēlēt tajā šādus komitejas locekļus: 
1.1. Ervīnu Grāvīti 
1.2. Santu Ancāni 



1.3. Bruno Veidi 
1.4. Normundu Līci 
1.5. Edgaru Brumermani 
1.6. Līgu Vaideri 
1.7. Igoru Akulovu 

 

 

§4 
Par Sociālo jautājumu komitejas sastāva apstiprināšanu 

 
Saulkrastu novada domē ir saņemti deputātu S.Ancānes, A.Deniškānes, 

G.Lāčaunieces, A.Aparjodes, S.Osītes, L.Vaideres, I.Žukova iesniegumi par viņu 
iekļaušanu Sociālo jautājumu komitejas sastāvā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
4.5. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par komitejas sastāvu „par” 15 (E.Grāvītis, 
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, 
B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, 
„atturas”-nav 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komiteju septiņu locekļu 
sastāvā un ievēlēt tajā šādus komitejas locekļus: 
1.1. Santu Ancāni 
1.2. Antru Deniškāni 
1.3. Gunu Lāčaunieci 
1.4. Aivu Aparjodi 
1.5. Selgu Osīti 
1.6. Līgu Vaideri 
1.7. Igoru Žukovu 

 
 

 

§5 
Par Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas sastāva apstiprināšanu 
 

Saulkrastu novada domē ir saņemti deputātu A.Deniškānes, A.Dulpiņa, M.Kišuro, 
G.Lāčaunieces, G.Zonberga, A.Aparjodes, E.Brumermaņa, S.Osītes, I.Žukova iesniegumi 
par viņu iekļaušanu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā. 
Deputāts A.Dulpiņš atsauc savu kandidatūru. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu, 50.pantu, 51. pantu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
4.6. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par kandidātiem 



Par A.Deniškāni „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  
Par M.Kišuro „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par G.Lāčaunieci „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  
Par G.Zonbergu „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par A.Aparjodi „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav 
Par E.Brumermani „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  
Par S.Osīti „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, 
A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav  
Par I.Žukovu „par”- 5 (N.Līcis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, A.Dulpiņš), „pret”- 
nav, „atturas”-10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, I.Akulovs) 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komiteju septiņu locekļu sastāvā un ievēlēt tajā šādus komitejas locekļus: 
1.1. Antru Deniškāni 
1.2. Mārtiņu Kišuro 
1.3. Gunu Lāčaunieci 
1.4. Guntaru Zonbergu 
1.5. Aivu Aparjodi 
1.6. Edgaru Brumermani 
1.7. Selgu Osīti 

 
 
 

§6 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda 2013.gada 
11.jūnija pieprasījumu Nr.7961, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-2 (L.Vaidere, 
S.Osīte) 
 
NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 1 569,82 (viens 
tūkstotis pieci simti sešdesmit deviņi lati 82 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2010.gada līdz 2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX 
(īpašuma adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums 
xxxxx), ½ domājamo daļu īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 
 

 
              §7 

Par 
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Roberta Kučinska 2013.gada 

13.jūnija pieprasījumu Nr.4181, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 268,49 
(divi simti sešdesmit astoņi lati 49 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2010.gada līdz 2013.gada 2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums 
xxxxx), īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
 
 

§8 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2013.gada 17.jūnija pieprasījumu Nr.9759, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 46,36 



(četrdesmit seši lati 36 santīmi) apmērā par laika periodu no 2012.gada līdz 2013.gada 
2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 001 0372, ½ domājamo daļu 
īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 
 
 

§9 
Par zemes īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības 
 

Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-
2, Rīga, 03.06.2013. iesniegumu Nr.1-89/1484, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.06.2013. sēdē (protokols Nr. 6), 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
6.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 42.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu Noliktavas iela 10B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0490, platība 1900 m2, Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības Valsts policijai deleģēto valsts 
funkciju īstenošanai. 

 
 
 

§10 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar SIA „Guru Media” 
 

Izskatot SIA „Guru Media”, reģ. Nr. 40103200161, adrese Bruņinieku iela 72A-37, 
Rīga, valdes locekļa Rūdolfa Pumpura 14.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.06.2013. sēdē, protokols 
Nr.6, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „Guru Media” zemes nomas līgumu līdz 31.12.2014. par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130020372, daļas 2136 m2 platībā iznomāšanu auto stāvlaukuma 
Vidrižu ielas galā apsaimniekošanai. 



2. Noteikt nomas maksu 75% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - LVL 
192,24 (viens simts deviņdesmit divi lati 24 santīmi) un LVL 40,37 (četrdesmit lati 
37 santīmi) 21% PVN, kopā gadā LVL 232,61 (divi simti trīsdesmit divi lati 61 
santīms). 

 
 
 

§11 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA „Nauja” 
 

Izskatot SIA „Nauja”, reģ. Nr. 43603014421, adrese Raiņa iela 11, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., direktores Brigitas Krastiņas 14.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.06.2013. sēdē 
(protokols Nr.6), pamatojoties uz 01.04.2004. noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. punktu un 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece), „pret”- nav, „atturas”-4 (I.Akulovs, G.Zonbergs, A.Dulpiņš, S.Ancāne) 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar SIA „Nauja” 01.04.2004. noslēgto zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Smilšu iela 2A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130021401, daļas 5060 m2 platībā 
iznomāšanu ar šādiem papildus nosacījumiem, kas izpildāmi līdz 31.08.2013.: 

1.1. nodrošināt tūristu autobusu iegriešanos auto stāvlaukumā (nesaskaņoti izbūvētie 
vārti); 

1.2. nodrošināt kājāmgājēju brīvu pārvietošanos; 
1.3. nodrošināt apmeklētāju un dalībnieku piekļuvi pašvaldības organizētiem 

pasākumiem pludmalē; 
1.4. demontēt auto stāvlaukumā esošās metāla konstrukcijas (karuseli); 
1.5. noņemt novecojošo reklāmu no pašvaldības īpašuma Raiņa iela 7, Saulkrastos. 
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 

 
 

 
§12 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds). iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 12.06.2013. sēdē (protokols Nr.7), pamatojoties uz 16.07.2008. noslēgtā 
zemes nomas līguma 2.2. punktu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 



 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar X.X. (vārds, uzvārds). 16.07.2008. noslēgto zemes nomas līgumu uz 5 
(pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), platība 1729 m2, 
iznomāšanu. 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 
 

 
§13 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 11.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 12.06.2013. sēdē (protokols Nr.7), pamatojoties uz 03.01.2008. noslēgtā zemes 
nomas līguma 8.2. punktu ( J.Zīle miris 01.11.2012.),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Sakarā ar zemes nomnieka nāvi, izbeigt 2008.gada 3.janvārī noslēgto zemes nomas 
līgumu, kas noslēgts ar Jāni Zīli par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Zītaru 
iela daļas 450 m2 platībā pie īpašuma Zītaru iela 13, nomu. 

 
 

§14 
Par izziņas izsniegšanu 

SIA „Mare Sports” 
 

 Izskatot SIA „Mare Sports”, reģ. Nr. 40003662188, adrese Kalnu iela 9, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 20.05.2013. iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu iesniegšanai Rīgas 
rajona zemesgrāmatu nodaļā, ka Saulkrastu pašvaldība piekrīt, ka tiek reģistrēta 
zemesgrāmatā SIA „Mare Sports” piederošā kafejnīca – bārs, kas atrodas uz Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 9 (N.Līcis, E.Brumermanis, I.Žukovs, 
M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „pret”- 1 
(S.Ancāne), „atturas”-5 (E.Grāvītis, L.Vaidere, I.Akulovs, S.Osīte, A.Aparjode) 
 
NOLEMJ: 

1. Izsniegt pieprasīto izziņu iesniegšanai Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, par to, 
ka Saulkrastu novada pašvaldība piekrīt SIA „Mare Sports” piederošās kafejnīcas-
bāra Ainažu iela 13A, kas atrodas uz Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu 
iela 13B, kadastra apzīmējums 8013 002 0372, reģistrācijai zemesgrāmatā uz SIA 
„Mare Sports” vārda. 
  



 
§15 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances  
 

Saskaņā ar 28.01.2013. zemesgrāmatu tiesneša lēmumu Saulkrastu pašvaldībai 
izbeigtas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu „Lilaste 42A”, Lilaste, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Saulkrastu pašvaldības bilances zemes īpašumu „Lilaste 42A”, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 004 0263, 
 zemes īpašuma plātība 459 m2, 

                        vērtība LVL 3 213,00 (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit lati 00 santīmi), 
 
 

§16 
Par adrešu piešķiršanu 

 
 Izskatot SIA ''Saulkrastu nams'', reģ. Nr. 40003769806, adrese Madonas iela 5 – 
603, Jūrmala, pilnvarotās personas Olgas Alferenkovas 13.06.2013. 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., 24.un 29. 
punktiem,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu ēkā Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, ietilpstošo telpu grupām sekojošas adreses: 
1.1. 1.stāva dzīvoklim Nr.109 - Tallinas iela 7A-1, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.2. 1.stāva dzīvoklim Nr.108 - Tallinas iela 7A-2, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.3. 2.stāva dzīvoklim Nr.209 - Tallinas iela 7A-3, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.4. 2.stāva dzīvoklim Nr.208 - Tallinas iela 7A- 4, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.5. 3.stāva dzīvoklim Nr.309 - Tallinas iela 7A - 5, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.6. 3.stāva dzīvoklim Nr.308 - Tallinas iela 7A - 6, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 
1.7. 4.stāva dzīvoklim Nr.410 - Tallinas iela 7A - 7, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads; 



1.8. 4.stāva dzīvoklim Nr.408 - Tallinas iela 7A - 8, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.9. 4.stāva dzīvoklim Nr.409 - Tallinas iela 7A - 9, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.10. 1.stāva dzīvoklim Nr.110 - Tallinas iela 7A -10, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.11. 2.stāva dzīvoklim Nr.212 - Tallinas iela 7A - 11, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.12. 2.stāva dzīvoklim Nr.211 - Tallinas iela 7A - 12, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.13. 2.stāva dzīvoklim Nr.210 - Tallinas iela 7A - 13, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.14. 3.stāva dzīvoklim Nr.312 - Tallinas iela 7A - 14, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.15. 3.stāva dzīvoklim Nr.311 - Tallinas iela 7A - 15, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.16. 3.stāva dzīvoklim Nr.310 - Tallinas iela 7A - 16, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.17. 4.stāva dzīvoklim Nr.414 - Tallinas iela 7A - 17, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.18. 4.stāva dzīvoklim Nr.412 - Tallinas iela 7A - 18, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.19. 4.stāva dzīvoklim Nr.413 - Tallinas iela 7A - 19, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.20. 1.stāva dzīvoklim Nr.111 - Tallinas iela 7A - 20, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.21. 1.stāva dzīvoklim Nr.112 - Tallinas iela 7A - 21, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.22. 2.stāva dzīvoklim Nr.213 - Tallinas iela 7A - 22, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.23. 2.stāva dzīvoklim Nr.214 - Tallinas iela 7A - 23, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.24. 2.stāva dzīvoklim Nr.215 - Tallinas iela 7A - 24, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.25. 2.stāva dzīvoklim Nr.216 - Tallinas iela 7A - 25, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.26. 3.stāva dzīvoklim Nr.313 - Tallinas iela 7A - 26, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.27. 3.stāva dzīvoklim Nr.314 - Tallinas iela 7A - 27, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.28. 3.stāva dzīvoklim Nr.315 - Tallinas iela 7A - 28, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

1.29. 3.stāva dzīvoklim Nr.316 - Tallinas iela 7A - 29, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.30. 4.stāva dzīvoklim Nr.415 - Tallinas iela 7A - 30, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.31. 4.stāva dzīvoklim Nr.416 - Tallinas iela 7A - 31, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 

1.32. 4.stāva dzīvoklim Nr.417 - Tallinas iela 7A - 32, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads; 



1.33. 4.stāva dzīvoklim Nr.418 - Tallinas iela 7A - 33, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

  

 
§17 

Par nosaukuma maiņu, zemes vienību apvienošanu   
un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes locekļa J.Langes 21.05.2013. iesniegumu, pamatojoties uz 03.11.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7.punktu un 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 
apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Mainīt nosaukumu Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederošai zemes 
vienībai  
no „Rīgas iela 86-trase”, Saulkrasti, Saulkrastu pag., kadastra apzīmējums 8013 
003 0341, platība 3574 m2,  
uz Siguldas iela, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

 
2. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8013 003 0341, platība 3574 

m2, un 8013 003 0348, platība 15 640 m2, vienā īpašumā ar nosaukumu: 
Siguldas iela, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0013.

  
3. Noteikt nekustamā īpašuma Siguldas iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā – kods 1101. 

   
  
 

§18 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds).10.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts 12.06.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 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” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma, (kadastra apzīmējums xxxxx) Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
2.  Piešķirt zemes gabaliem adreses: 
2.1. zemes ierīcības projektā ‘’liters 1’’ (platība 0,3701 ha)- XX (īpašuma adrese), 

Saulkrasti, Saulkrastu novads;    
2.2. zemes ierīcības projektā ‘’liters 2’’ (platība 0,3000 ha) - XX (īpašuma adrese), 

Saulkrasti, Saulkrastu novads; 
3. Noteikt dalīto zemes lietošanas mērķi: 
3.1. zemes gabalam XX (īpašuma adrese) – 0,12 ha – neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme, kods – 0600, 0,2501 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods - 0102; 

3.2. zemes gabalam XX (īpašuma adrese), – 0,12 ha – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods – 0600, 0,18 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods - 0102. 

   
 
 

§19 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot X.X (vārds, uzvārds), Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 17.06.2013. 
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” 2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu. 
  

§20 
Par detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A izstrādes uzsākšanu 

 

Izskatot X.X (vārds, uzvārds) iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes gabalam Kāpu iela 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 003 
0969, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, LR Ministru 
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 101. punktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 
2012. – 2024. gadam, atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.06.2013. 
lēmumam (protokols Nr.6),  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, kadastra Nr.8013 
003 0969 izstrādi. 

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

Līgu Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju 

Vitu Liberti divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
5. Paziņojumu par detālplānojuma Kāpu iela 10A izstrādes uzsākšanu publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 
 

 
§21 

Par Saulkrastu Tūrisma informācijas centra  
2012.gada darbības pārskata apstiprināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājas G.Memmēnas 
iesniegto pārskatu par TIC 2012.gada darbību (aktivitātēm), kas izskatīts 12.06.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz LR 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2012.gada TIC darbības pārskatu. 
 

. 
§22 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos  
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 
 
Saulkrastu novada dome izskatīja Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas 

Spitanes sagatavotos grozījumus „Grozījumi 2012.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā””, 
kas sagatavoti pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2013.gada 18.maija vēstulē Nr.18-6/4472 norādītajiem iebildumiem par 2012.gada 
28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža Saulkrastu novadā”” un 2013.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 
„Grozījumi 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Saistošie noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā””. 

Grozījumi izskatīti Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 12.06.2013, 
(protokols Nr.6). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 



1.punktu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2012.gada 
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Saulkrastu novadā””.  

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

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

  
§23 

Par atļauju izsniegšanu 
 

 Izskatot SIA „Taipans” 2013.gada 25.aprīļa un 2013.gada 11.jūnija iesniegumus 
par atļauju izsniegšanu iebraukšanai vietās, kur autotransporta kustība ir reglamentēta ar 
ceļa zīmi „414-gājēju ceļš”, kas izskatīti Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
12.06.2013. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr.571 „Ceļu 
satiksmes noteikumi” 111.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu SIA „Taipans” apsardzes dienesta funkciju izpildi, izsniegt atļauju 
SIA „Taipans”, laika periodā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam, 
iebraukt un stāvēt  

Ainažu iela 13 A, Saulkrastos (kafejnīca „Mare”), 
Ainažu iela 13 B, Saulkrastos (Tūrisma informācijas centrs),  
Ainažu iela 13 B, Saulkrastos (tirdzniecības telts SIA ”EO11”)  

vietās, kur autotransporta kustība reglamentēta ar ceļa zīmi „414 – gājēju ceļš” pie 
šādiem objektiem šādiem transportlīdzekļiem:  

 
 Marka Modelis ValstsNr. 
1. TOYOTA RAV 4 HC 948 
2. TOYOTA RAV 4 HE 2281 
3. TOYOTA RAV 4 HB 5246 
4. SUBARU FORESTER HE 9651 
5. SUZUKI SX 4 HN 8660 
6. SUBARU  XV JE 6956 
7 FORD TRANSIT FE 5493 



 
2. Atcelt Saulkrastu novada domes 29.05.2013. lēmumu „Par atļauju izsniegšanu” 

(prot.Nr.7, § 16). 
 
 

 
§24 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 4.jūnijā X.X (vārds, uzvārds), deklarētā 
dzīvesvieta: XX (īpašuma adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums ar 
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam X.X (vārds, 

uzvārds), deklarēts: XX (īpašuma adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav 
nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu novada domes 
28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 12.06.2013. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X (vārds, uzvārds), LVL 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņa dēls X.X (vārds, uzvārds), apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

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

 
 
 

§25 
Par parāda dzēšanu 

 

Izskatot X.X (vārds, uzvārds), (turpmāk tekstā – iesniedzēja), deklarēts XX 
(īpašuma adrese) Skultes pagastā, Limbažu novadā, 27.05.2013. iesniegumu ar lūgumu 
lemt par parāda summas Ls 77,40 (uz 14.05.2013.) dzēšanu par bērna apmeklējumu 
Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienībā „Rūķu 
māja”, (turpmāk tekstā – „Rūķu māja”), Saulkrastu novada dome konstatē: 

[1.] Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka „2006.gada 25.janvārī, pamatojoties uz 
likuma Par pašvaldībām 21.panta 8. un 14.g. punktiem, tika izveidota maksas grupa „Rūķu 
māja””. 

Bērnu rotaļu un attīstības centrs „Rūķu māja” tika izveidots 2004.gada oktobrī, tās 
izveidi līdzfinansēja Bērnu un ģimenes lietu ministrija Valsts programmas „Valsts ģimenes 
politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam, bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros. 



Šādi centri Latvijā tika izveidoti, lai pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē 
bērnudārzu, laikā, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu, nepaliktu bez uzraudzības 
un vecāki varētu atstāt bērnus pieskatīšanai uz dažām stundām dienā.  

Saskaņā ar 2006.gada 25.janvāra Saulkrastu novada domes, (turpmāk tekstā – 
Dome), lēmumu Nr.32 tika nolemts, ka bērnu rotaļu un attīstības centru „Rūķu māja” 
izveidot kā pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” struktūrvienību. Domes sēdē arī 
apstiprināja „Rūķu mājas” pakalpojuma izmaksas, nosakot, ka, ja bērna vecāki vai 
aizbildnis deklarēti Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju, tad dienas maksa par pakalpojumu 
ir mazāka, t.i., Ls 2,00 dienā, ja bērns uzturas attīstības centrā vidēji no 4 līdz 7 stundām 
dienā, Ls 3,00 dienā, ja bērns uzturas attīstības centrā vidēji no 8 līdz 12 stundām dienā. 
Salīdzinoši, ja vecāki nav deklarēti, tad - 0,50 Ls/h par viena bērna uzturēšanos, par divu 
vai vairāku vienas ģimenes bērnu uzturēšanos – 0,25Ls/h. 

 [2.] Iesniedzējs par laika periodu no 2011.gada decembra līdz 2012.gada martam, 
kad viņa bērns apmeklēja „Rūķu māju” neveica maksājumus par bērnam sniegtajiem 
ēdināšanas un uzturēšanās pakalpojumiem, kopējai parāda summai sastādot Ls 93,80. 
Saskaņā ar 2006.gada 25.janvāra Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.32 maksas 
atvieglojumi iesniedzējam netika piemēroti, jo laika periodā no 03.11.2010. līdz 
14.02.2012. viņš nebija deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

2012.gada 27.februārī iesniedzējs iesniedza Domē iesniegumu, kurā lūdza rast 
iespēju atļaut norēķināties par „Rūķu mājā” sniegtajiem neapmaksātajiem pakalpojumiem 
vairākos maksājumos, savstarpēji vienojoties par termiņu, kā arī kompensēt bērna 
ēdināšanas un uzturēšanās izdevumus „Rūķu mājā”, minot pamatojumu, ka viens audzina 
bērnu un ir finansiālas grūtības nomaksāt maksājumus par „Rūķu mājas” sniegtajiem 
pakalpojumiem. Saulkrastu sociālais dienests, atbilstoši 2012.gada 1.janvāra „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta pirmo daļu, t.i. „pamatojoties uz 
klienta materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu” izvērtēja iesniedzēja 
ienākumus un pieņēma lēmumu, ka iesniedzējs neatbilst ne trūcīgas, ne maznodrošinātas 
personas statusam. Saskaņā ar 2011.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 22.4.punktu brīvpusdienas bērnam pirmsskolas 
izglītības iestādē atmaksā līdz 100%, piešķirot pabalstus uz trūcīgas/maznodrošinātas 
personas statusa spēkā esamības periodu.  

Dome ņēma vērā iesniedzēja lūgumu par parāda atmaksu pa daļām un 2012.gada 
28.martā domē (sēdes protokols Nr.3§52) tika izskatīts iesniedzēja 27.02.2012. iesniegums 
un pieņemts lēmums noslēgt vienošanos ar iesniedzēju par parāda summas Ls 93,80 
nomaksu piecu mēnešu termiņā, nosakot viena mēneša maksājumu Ls 18,76.  

2012.gada 5.aprīlī ar iesniedzēju tika noslēgta vienošanās par parāda atmaksu. 
Saskaņā ar noslēgto vienošanos iesniedzējs veica daļēju parāda atmaksu. Iesniedzējs 
nepildīja 05.04.2012. noslēgto vienošanos par terminētu parāda atmaksu, tieši pretēji 
2012.gada aprīlī iesniedzējs izņēma bērnu no „Rūķu mājas”, paliekot parādā Ls 84,30. 

 [3.] Saistībā ar iesniedzēja argumentāciju, ka „pašvaldības pienākums ir gādāt par 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs” (iesnieguma 2.lapa), tad saskaņā ar izklāstīto, redzams, ka Dome, izpilda likuma 
„Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurš nosaka, ka viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir gādāt par pirmsskolas bērnu nodrošināšanu ar vietām 
audzināšanas iestādē. Tā, 2004.gadā Saulkrastu pašvaldība bija viena no pirmajām 
pašvaldībām, kura izveidoja bērnu rotaļu un attīstības centru „Rūķu māja”, turklāt 
2006.gadā Dome pieņēma labvēlīgu lēmumu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
deklarētām personām, samazinot pakalpojuma maksu.  

2011.gada 28.decembrī, lai Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
saskaņā ar „Vispārējās izglītības likuma” 21.pantu, nodrošinātu vienlīdzīgu pirmsskolas 



izglītības pieejamību, tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.15 „Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”, kuri nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta pašvaldības kompensācija 
vecākiem (aizbildņiem), ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Jāatzīmē, ka pašvaldība ir viena no pirmajām 
valstī, kura pieņēma šādus saistošos noteikumus, kā arī nodrošina vienādu „vienlīdzīgu 
pieeju” visiem bērniem no pusotra gada vecuma, kas deklarēti pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, neatkarīgi no deklarēšanās ilguma.  

2012.gada 27.jūnijā Dome apstiprināja grozījumus noteikumos, kuri paredz, ka 
gadījumos, kad bērni apmeklē privātu pirmskolas iestādi un bērnam pēc 1.septembra tiek 
piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas iestādē ir iespēja turpināt apmeklēt privāto 
pirmskolas iestādi un saņemt pašvaldības kompensāciju, ja pašvaldības pirmskolas 
izglītības iestādē saglabājas rinda. Minētā kārtība ļauj bērniem turpināt apmeklēt privātu 
pirmskolas iestādi, nemainot vidi un saņemt pašvaldības kompensāciju.  

Jāatzīmē, ka Dome turpina iesākto darbu, lai Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā deklarētie bērni tiktu nodrošināti ar vietu pirmsskolas izglītības 
iestādē un 27.06.2012. Domē tika pieņemts lēmums reorganizēt pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” struktūrvienību „Rūķu māja”, izveidojot pirmsskolas bērnu grupu 
vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.  

Saulkrastu novada dome iepazinusies ar lietas materiāliem secina, ka: 
[1.] Iesniedzēja parādsaistības izveidojās par laika posmu no 2011.gada decembra 

līdz 2012.gada martam, kad viņš bija deklarēts XX (īpašuma adrese), Skultes pagastā, 
Limbažu novadā un viņa bērns apmeklēja „Rūķu māju”, un saskaņā ar 2006.gada 
25.janvāra Domes lēmumu Nr.32, viņam nepienācās atlaides.  

Vērā ņemams ir fakts, ka laikā no 03.11.2010. līdz 14.02.2012., kad iesniedzējs bija 

deklarēts Limbažu novada administratīvajā teritorijā, viņa iesniegumu ar lūgumu „palīdzēt 
samaksāt uzkrāto parādu, vismaz daļēji, maksājumu, noraidīja Limbažu novada dome”. 

[2.] Struktūrvienības „Rūķu māja” reorganizācija tika pabeigta 2012.gada 
1.septembrī. Ar 2012.gada 3.septembri, iesniedzēja bērns ir uzņemts Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”.  

[3.] Par laika posmu no 2012.gada jūnija līdz augustam ieskaitot, kad iesniedzēja 
bērns apmeklēja privātu pirmsskolas iestādi „Pūces skola”, un viņš bija deklarēts 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzējs saskaņā ar saistošiem 
noteikumiem Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”, saņēma pašvaldības piešķirto kompensāciju, 

kopsummā Ls 225,00 apmērā. Līdz ar to var secināt, ka iesniedzējs „Rūķu mājas” 
reorganizācijas laikā saņēma pašvaldības materiālu palīdzību par bērna pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma saņemšanu.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nav pamata iesniedzēja apgalvojumam, ka viņš ir 
cietis materiālos zaudējumus ”domes vadības un deputātu savlaicīgas rīcības trūkuma jeb 
bezdarbības dēļ”. Domes rīcība, veicot struktūrvienības „Rūķu māja” reorganizāciju, nav 
cēloniskā sakarībā ar iesniedzēja parāda saistībām, kuras izveidojās savlaicīgi neveicot 
apmaksu par pakalpojumu.  

Izvērtējot visus apstākļus, nav pamata lemt par iesniedzējam aprēķinātā parāda par 
bērna apmeklējumu „Rūķu māja” kompensāciju no pašvaldības līdzekļiem, vai parāda 
dzēšanu.  



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
saskaņā ar Finanšu komitejas 12.06.2013. atzinumu (protokols Nr.7) par parāda dzēšanas 
noraidīšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), 
„pret”- nav, „atturas”-5 (A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide) 
 
NOLEMJ: 

1. Noraidīt X.X (vārds, uzvārds) deklarēts XX (īpašuma adrese), Skultes pagasts, 
Limbažu novads, lūgumu par parāda summas Ls 77,40 (uz 14.05.2013.) dzēšanu 
par bērna apmeklējumu Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes struktūrvienībā „Rūķu māja”. 

2. Lēmumu nosūtīt X.X (vārds, uzvārds). 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 

 

§26 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka V.Kalniņa 10.06.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.06.2013. 
(protokols Nr.7), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība, glābšanas 
dienests„ paredzot Pašvaldības policijas budžetā 400,00 latus ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 221903 (Pasta pakalpojumi), lai nosūtītu sastādītos 
administratīvos pārkāpumus par nenoslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas 
līgumiem. 

2. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

 
§27 

Par grozījumiem PII „Rūķītis” 2013.gada budžeta plānā 



  
Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 17.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.06.2013. (protokols Nr.7), 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Ieņēmumi no vecāku maksām” (EKK 21.352) 

par 8 526 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumu pozīciju: 

2.1. PII "Rūķītis" EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 8 526 latiem, lai 
atmaksātu ēdināšanas izdevumus pamatojoties uz 2013.gada iepirkumu 
procedūru; 

3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos 
par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
§28 

Par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada pārbūvei 
  

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 10.06.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.06.2013. 
(protokols Nr.7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, A.Aparjode, 
S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), 
„pret”- 2 (L.Vaidere, S.Osīte), „atturas”-3 (E.Brumermanis, I.Žukovs, M.Kišuro) 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” 10 000,00 latus 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
komersantiem), lai atmaksātu dotāciju SIA „Saulkrastu komunālserviss” ūdensvada 
pārslēguma izbūvei. 

2. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§29 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu un pabalstu izmaksāšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada TIC vadītājas G.Memmēnas 11.06.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.06.2013. (protokols 
Nr.7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Tūrisma daļa”, paredzot TIC budžetā 220,00 latus 
(ekonomiskās klasifikācijas kodā 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) 150 latus un EKK 1228 (Darba devēja 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) 70 
latus), lai atmaksātu apbedīšanas pabalstu. 

2. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

  
 
 

§30 
Par līdzekļu piešķiršanu signalizācijas atjaunošanai Skolas ielas 13a telpās 

  
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 22.05.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.06.2013. 
(protokols Nr.7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Saulkrastu 
vidusskola” 130,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2244 (Ēku, 
būvju, telpu uzturēšana), lai atmaksātu signalizācijas atjaunināšanu zēnu mājturības 
kabineta telpās (Skolas iela 13a). 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

 
§31 

Par līdzfinansējuma pārskaitīšanu  
  

Izskatot biedrības „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” valdes locekles 
Anitas Līces 11.06.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 12.06.2013. (protokols Nr.7), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 14 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 



G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-nav (lēmuma 
pieņemšanā nepiedalās N.Līcis) 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 
(reģ.Nr.40008139501) no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
izdevumu pozīcijā „Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība” pārējā ekonomiskā 
darbības budžetā 2 000 latus līdzfinansējumu (dotāciju) nodrošināšanai 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem), lai nodrošinātu projekta Nr.12-04-ZL06-
Z401101-000005 „Bērnu atpūtas laukuma izveide Saulkrastos” īstenošanu; 

2. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, veikt maksājumu 10 % apmērā 
biedrībai no kopējās iepirkumu rezultātu konstatētās summas 2 000 latu apmērā 
uz biedrības Valsts kases kontu LV59TREL9167909001000; 

3. 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§32 
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
2013.gada 11.jūnija iesniegumu, ar prasību pieņemt lēmumu par šaubīgo debitoru IK 
„Modeļu klubs”, SIA „Rands 1”, SIA „Alma-M” un SIA „Silmale” parādu norakstīšanu un 
saskaņā ar SIA Lursoft IT Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju, no kuras redzams, ka 
IK „Modeļu klubs” 12.11.2012. ir likvidēts un SIA „Rands” ar 11.02.2013. ir apturēta 
uzņēmuma saimnieciskā darbība, kā arī, ņemot vērā, ka SIA „Alma-M” un SIA „Silmale” 
daļai parāda iestājies noilgums, tad pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteikto, 
Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību 
un saskaņā ar 12.06.2012. Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr.7) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, I.Akulovs), „pret”- nav, „atturas”-
nav 
 
NOLEMJ: 
1. Atzīt par bezcerīgu debitoru un norakstīt IK „Modeļu klubs”, reģ.Nr.51202018161, 

debitora parādu par zemes nomu Ls 885,- (astoņi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi). 

2. Atzīt par bezcerīgu debitoru un norakstīt SIA „Rands 1”, reģ.Nr.40003360216, debitora 
parādu par telpu nomu Ls 240,72 (divi simti četrdesmit lati, 72 santīmi). 

3. Atzīt par bezcerīgu debitoru un norakstīt SIA „Alma-M”, reģ.Nr.40003543608, 
debitora parādu par zemes nomu Ls 219,08 (divi simti deviņpadsmit lati, 08 santīmi). 

4. Atzīt par bezcerīgu debitoru un norakstīt SIA „Silmale”, reģ.Nr.40003391837, debitora 
parādu par zemes nomu Ls 163,- (viens simts sešdesmit trīs lati, 00 santīmi). 

5. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt bezcerīgo 
debitoru parāda norakstīšanu. 

 



 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
   
 
 
 


