
 

 

DOMES SĒDES LĒMUMI 

(27.12.2012.) 

 
§2 

Par 
nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2012.gada 
10.decembra pieprasījumu Nr.20761, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 

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

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 73,01 
(septiņdesmit trīs lati 01 santīms) apmērā par laika periodu no 2011.gada 
4.ceturkšņa līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma. 

 
 

  
 

§3 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 2012.gada 

13.novembra iesniegumu, kurā norādīts, ka Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ostas 
iela 19 - 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., īrniece Zinaīda Isajeva pēc 
Iedzīvotāju reģistra datiem mirusi 18.04.2011. Ar 01.10.2012. noslēgts dzīvokļa īres 
līgums ar citu personu. Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
trešo daļu,  

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

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 18.04.2011. mirušās Zinaīdas 
Isajevas īrēto Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašumu Ostas iela 19 – 11, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., Ls 24,13 (divdesmit četri lati 13 
santīmi) apmērā. 

 
 

 §4 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

  
 Izskatot Dz.M. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 



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

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vidrižu iela 5A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 002 0224, platība 4438 m2, lietošanas mērķi  

 no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”.  

 
 
 

 §5 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
 Izskatot V.M. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2. un 23.2. punktu, 

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

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Maklandija”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013 004 0162, platība 1641 m2, lietošanas mērķi  

 no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
 uz “dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, 

ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods 0501”, atbilstoši spēkā esošam Saulkrastu novada Teritorijas 
plānojumam.  

 
 

 §6 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

ar SIA „Vinsanta” 
 

Izskatot SIA „Vinsanta”, reģ. Nr. 40103119613, adrese Viļa Lāča ielā 4, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., valdes priekšsēdētājas Aijas Vinogradovas, 06.12.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13), pamatojoties uz 2004.gada 1.jūlijā noslēgtā 
zemes nomas līguma 8.2.1. punktu, 

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

1. Ar 2013.gada 1.janvāri izbeigt 2004.gada 1.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu, 
kas noslēgts ar SIA “Vinsanta”, reģ. Nr. 40103119613, par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu nov., platība 1340 m2, 
nomu. 

 
 
 



 
 §7 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

Izskatot SIA „Vinsanta”, reģ. Nr. 40103119613, adrese Viļa Lāča ielā 4, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., valdes priekšsēdētājas Aijas Vinogradovas, 06.12.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. 
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.3. apakšpunktu un 2004.gada 1.jūlijā noslēgto zemes 
nomas līgumu ar SIA „Vinsanta”, 

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

1. Noslēgt ar Aiju Vinogradovu, zemes nomas līgumu uz laiku no 01.01.2013. līdz 
30.06.2014. par pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8013 002 0379, platība 1340 m2, nomu, ar 2004.gada 
1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma ar SIA „Vinsanta” nosacījumiem. 

 
 

§8 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

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

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13), un 
Finanšu komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr.15), pamatojoties uz 2002.gada 29. 
novembrī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.04/01 ar 2011. gada 28. 
septembra grozījumiem 4.4. un 10.punktu, 

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

1. Ar 2013.gada 1.janvāri pagarināt uz 2 (diviem) gadiem 2002.gada 29. novembrī 
noslēgto neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar I.R. par Saulkrastu pašvaldības 
neapdzīvojamās telpas 10,8 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos. 

2. Noteikt neapdzīvojamās telpas nomas maksu mēnesī LVL 1,00 apmērā par 1 m2 + 
PVN. 

3. Par veiktajiem grozījumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 
 

 §9 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 
Izskatot V.Š. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 13) un 
Finanšu komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr.15), pamatojoties uz 2009.gada 
4.februārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 01/09/19.1 ar 2011. gada 28. 
septembra grozījumiem 2.2. un 5.4..punktu, 



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

1. Ar 2013.gada 1.februāri pagarināt uz 2 (diviem) gadiem 2009.gada 4.februārī 
noslēgto neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar V.Š. par Saulkrastu pašvaldības 
neapdzīvojamās telpas 16,68 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos. 

2. Noteikt neapdzīvojamās telpas nomas maksu mēnesī LVL 1,00 apmērā par 1 m2 + 
PVN. 

3. Par veiktajiem grozījumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 
 
 

§10 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 
Ar Saulkrastu pilsētas Zemes komisijas 28.06.1999. lēmumu Nr.36,§1 M.F. un 

M.K. piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā. M.F. un M.K. nav noslēgušas 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M.F. un M.K. katrai ½ domājamo daļu apmērā uz 
apbūvētu zemes gabalu.  

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums. 

 
 

 §11 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda 
 

Ar Saulkrastu pilsētas Tautas deputātu padomes 17.07.1992. 19.sasaukuma 
19.sesijas lēmumu R.K. piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā 0,17 ha platībā. R.K. nav 
veikusi īpašuma zemes robežu uzmērīšanu, un 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības R.K. uz apbūvētu zemes gabalu 0,17 ha platībā. 
2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā reģistrējams zemes īpašums.  



3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.  
 

 
 §12 

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

 
Ar Saulkrastu pilsētas domes Zemes komisijas 24.07.2000. lēmumu Nr.72,§17 

A.B. nodota īpašumā par samaksu zeme 29/512 domājamo daļu apmērā no zemes gabala 
3429 m2 platības. A.B. 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A.B. uz 29/512 domājamām daļām no apbūvēta 
zemes gabala 3429 m2 platības. 

2. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā reģistrējamas 29/512 domājamās daļas no zemes īpašuma. 

 
 

§13 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot A.B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 15), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 
2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 

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

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar A.B. par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīgo zemes īpašuma platība 3429 m2, 29/512 domājamo daļu nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

 
 §14 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

Izskatot M.C. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 12.12.2012. sēdē (protokols Nr. 15), 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar M.C par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma platība 0,0585 ha, nomu. 

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

 
 

§15 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
Izskatot A.B. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.12.2012. 

Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.15), pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  

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

1. Atlikt līdz 23.12.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
Ls 286,75 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 263,77 un nokavējuma nauda Ls 22, 
98, par nekustamo īpašumu, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds (Ls) Nokavējuma nauda (Ls) Kopā (Ls) 
21.01.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.02.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.03.2013. 21,97 1,92 23,89 
22.04.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.05.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.06.2013. 21,97 1,92 23,89 
22.07.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.08.2013. 21,97 1,92 23,89 
23.09.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.10.2013. 21,97 1,92 23,89 
21.11.2013. 21,99 1,90 23,89 
23.12.2013. 22,08 1,88 23,96 

Kopā  263,77 22,98 286,75 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

 §16 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 

 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos /r.2  
„Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”  

  
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā”” projektu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
17.10.2012. sēdē (protokols Nr.12) un Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē (protokols 
Nr.13), pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 15.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 
3.panta pirmās daļas 1.4daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 41.1 punktu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Krūmiņš) „pret”- 
1 (G.Zonbergs), „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli 2012.gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”” . 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas“. 

 
 

 §17 
Par Saulkrastu novada domes 28.11.2012. sēdes lēmuma 

„Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 
(protokola izraksts /r.16,§17), atcelšanu 

 
Saulkrastu novada dome 28.11.2012. sēdē, izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

valdes priekšsēdētāja I.Pāžes 12.11.2012. 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, pieņēma lēmumu par nosaukumu piešķiršanu no VAS „ Latvijas Valsts ceļi” 
pārņemamiem autoceļu posmiem. Piešķirtie nosaukumi neatbilst VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” sagatavotiem dokumentiem, lai reģistrētu nododamos autoceļu posmus zemesgrāmatā 
uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā. Ievērojot iepriekš minēto, 

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

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 28.11.2012. sēdes lēmumu „Par nosaukumu 
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” (protokola izraksts Nr.16§,17). 

 
 

 §18 
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja I.Pāžes 12.11.2012. 

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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš) „pret”- nav, „atturas”- nav, 
/OLEMJ: 

1. Piešķirt Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošiem zemes gabaliem 
šādus nosaukumus: 
 1.1. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8033 002 1710, platība 0,87 ha, 

un 8033 002 1840, platība 1,56 ha 



„V87”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
 1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0825, platība 1,93 ha 

„V55”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
 1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1708, platība 3,21ha 

„V78”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
2. Noteikt lietošanas mērķi augstāk minētiem zemes gabaliem- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101. 
 
   

§19 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§20 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

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

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

 §21 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. 
apakšpunktu,  

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 



Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.5. 
apakšpunktu,  

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

§23 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. saistošo 

noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.4. apakšpunktu,  

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 
 

§24 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

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

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 
 

 §25 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
Izskatot personas iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

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

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

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% . 
 

 



 
 §26 

Par detālplānojuma „Sentimmas” projekta  
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 
Saulkrastu novada dome 29.08.2012. ir pieņēmusi lēmumu Nr.10, §89 „Par 

detālplānojuma „Sentimmas” izstrādes uzsākšanu”. Saulkrastu būvvaldē ir iesniegta 
detālplānojuma pirmā redakcija. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma „Sentimmas”, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, pirmo redakciju un saskaņā ar 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.12.2012. lēmumu (protokols Nr.13), 
atbilstoši LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1. punktam,  

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

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 
„Sentimmas”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes 
kadastra Nr. 8033 001 0990 un Nr. 8033 001 0991 projektu.  

2. Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2013. gada 14. janvāra līdz 2013. gada 8. 
februārim. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā 
„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 
 
 

§27 
Par Sociālā dienesta 16.10.2012.lēmumu 

 

1. Saulkrastu novada dome ir izskatījusi E.V. (turpmāk- Iesniedzējs) 2012.gada 
15.novembra iesniegumu (sūdzību), kas izskatīts 2012.gada 12.decembra Sociālo 
jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.10), ar kuru Iesniedzējs apstrīd Saulkrastu Sociālā 
dienesta (turpmāk- Sociālais dienests) 2012.gada 16.oktobra lēmumu Nr.42 „Par atteikumu 
pabalsta piešķiršanai”.  

 Iesniedzējs norāda, ka lēmumā nav norādīts pamatojums, Iesniedzējs atsaucas uz 
Administratīvā procesa likuma (turpmāk- APL) 67.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, 
ka administratīvā akta forma un sastāvdaļas satur „administratīvā akta pamatojumu, it 
sevišķi ietverot lietderības apsvērumus (65. un 66.pants)”. 

 2. Izvērtējot Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome) rīcībā esošos dokumentus 
par Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, Dome konstatē:  

 2.1. Sociālais dienests 2012.gada 10.oktobrī (Sociālā dienesta reģistra Nr.01- 
4/114) saņēma no Rīgas domes Labklājības departamenta 2012.gada 5.oktobra vēstuli 
(Nr.DL-12-433-ap) ar pievienotajiem dokumentiem: 

 1) Rīgas domes Labklājības departamentam adresētu E.V. iesniegumu par bāreņa 
pabalsta piešķiršanu; 

 2) Saulkrastu novada domei adresētu E.V. iesniegumu ar lūgumu par pabalsta 
piešķiršanu; 

 3) Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas struktūrvienības Šķirotavas cietuma izziņu 
par to, ka E.V. no 03.09.2012. mācās 9.klasē.  



 2.2. Sociālais dienests, izvērtējot saņemtos dokumentus, 2012.gada 16.oktobrī 
pieņēma lēmumu Nr.42 „Par atteikumu pabalsta piešķiršanai”. Lēmums pieņemts, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrās daļas 
3.apakšpunktu. 

 Minētā panta norma nosaka, ka pabalstu var nepiešķirt, „ja persona atrodas 
prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, 
kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, 
sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes 
sastāvā”.  

 3. Izvērtējot Domes rīcībā esošos dokumentus kopsakarā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, Dome atzīst, ka Sociālā dienesta lēmums ir atstājams negrozīts. 

 3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 
(turpmāk- Noteikumi) 1.punktu Noteikumi nosaka sociālās garantijas bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk- bērns), kā arī 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 
(turpmāk- pilngadību sasniedzis bērns).  

 Noteikumu VI nodaļā „Atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai” ir paredzēta virkne pašvaldības atbalsta un palīdzības veidu pilngadību 
sasniegušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, tajā skaitā pabalsts ikmēneša 
izdevumiem. Šo sociālo garantiju mērķis ir sniegt atbalstu bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigām, uzsākot patstāvīgu dzīvi, lai viņš pilnvērtīgi varētu integrēties 
sabiedrībā. 

 Noteikumu 31.punkts nosaka, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības 
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās 
izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, 
kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. 

 3.2. Kā izriet no Domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Iesniedzējs uz pabalsta 
pieprasīšanas brīdi atradās Šķirotavas cietumā. 

 Saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 77.pantu notiesātie, kuri izcieš sodu 
brīvības atņemšanas iestādēs, nodrošināmi ar epidemioloģiskās drošības un higiēnas 
noteikumiem atbilstošiem sadzīves apstākļiem, individuālo guļamvietu un gultas 
piederumiem, sezonai atbilstošu veļu, notiesātie saņem uzturu, kas nodrošina normālu 
organisma dzīvības funkciju norisi. 

 Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 „Noteikumi par 
ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” ir 
noteiktas uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, apģērba, apavu un gultas 
piederumu normas apcietinātajiem un notiesātajiem, kuri izcieš brīvības atņemšanas sodu. 
Savukārt, Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.199 "Noteikumi par 
apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi izmeklēšanas cietumos un brīvības 
atņemšanas iestādēs" ir noteikts veselības aprūpes pakalpojumu apjoms apcietinātajam vai 
notiesātajam un kārtība, kādā šie pakalpojumi tiek sniegti izmeklēšanas cietumos un 
brīvības atņemšanas iestādēs. 

 Līdz ar to secināms, ka valsts nodrošina notiesātos, kuri izcieš sodu brīvības 
atņemšanas iestādēs, ar atbilstošiem sadzīves apstākļiem, uzturu, sezonai atbilstošu 
apģērbu, higiēnas precēm, veselības aprūpes pakalpojumiem. 



 3.3. Satversmes 91.pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un 
tiesas priekšā. No tā izriet vienlīdzības princips, kas liedz valsts institūcijām izdot tādas 
normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas 
vienādos un salīdzināmos apstākļos (sk. Satversmes tiesas 2001.gada 3.aprīļa spriedumu 

lietā �r.2000-07-0409 secinājumu 1.punktu). 

 Satversmes tiesa, interpretējot Satversmes 91.pantu, ir secinājusi (sk. Satversmes 

tiesas 2005.gada 14.septembra spriedumu lietā �r.2005-02-0106 9.1.punktu): 

   „Vienlīdzības principam ir jāgarantē vienotās tiesiskās kārtības pastāvēšana. Proti, tā 
uzdevums ir nodrošināt, ka tiek īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā likuma aptveroša 
ietekme uz visām personām, kā arī nodrošināt to, ka likums tiek piemērots bez jebkādām 
privilēģijām. Tas arī garantē likuma pilnīgu iedarbību, tā piemērošanas objektivitāti un 
bezkaislību, kā arī to, ka nevienam nav ļauts neievērot likuma priekšrakstus. Tomēr šāda 
tiesiskās kārtības vienotība nenozīmē nonivelēšanu, jo “vienlīdzība pieļauj diferencētu 
pieeju, ja tā demokrātiskā sabiedrībā ir attaisnojama” (sk. Satversmes tiesas 2001. gada 

26. jūnija sprieduma lietā �r. 2001-02-0106 secinājumu daļas 4. punktu).”  

   „Vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kas 
atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kas atrodas 
vienādos apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pamats” (sk. Satversmes tiesas 

2001.gada 3.aprīļa spriedumu lietā �r.2000-07-0409 secinājumu 1.punktu). Savukārt, 
„atšķirīgai attieksmei nav objektīva un saprātīga pamata, ja tai nav leģitīma mērķa vai jā 
nav proporcionālās (samērīgas) attiecības starp izraudzītajiem līdzekļiem un 
nospraustajiem mērķiem” (sk. Satversmes tiesas 2002.gada 23.decembra sprieduma lietā 

�r.2002-15-01 secinājumu 3.punktu). 

    Lai saņemtu atbalstu saskaņā ar Noteikumu VI nodaļā „Atbalsts pilngadību 
sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai” noteikto, jāizpildās šādiem 
nosacījumiem: bērnam jābūt pilngadību sasniegušajam, atbalstu var saņemt patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai. Ievērojot, ka Iesniedzējs atrodas apcietinājuma vietā un saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ieslodzītājiem, kuri atrodas ieslodzījuma vietā, ir 
likumos noteiktie pienākumi un tiesības ar ierobežojumiem, nav uzskatāms, ka Iesniedzējs 
ir uzsācis patstāvīgu dzīvi (sk. Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 1.jūlija spriedumu 

lietā �r.A42942109, [10] punktu). Salīdzinot pilngadību sasniegušu bērnu, kurš atrodas 
ieslodzījuma vietā, un kuram par valsts līdzekļiem ir nodrošināta dzīvojamā platība, uzturs, 
apģērbs, veselības aprūpe, ar pilngadību sasniegušu bērnu, kurš neatrodas ieslodzījuma 
vietā, un līdz ar to nav par valsts līdzekļiem nodrošināts ar sadzīves vajadzību 
apmierināšanu, nevar uzskatīt, ka Iesniedzējam pastāv vienādi faktiskie un tiesiskie lietas 
apstākļi attiecībā pret pilngadību sasniegušu bērnu, kurš neatrodas ieslodzījuma vietā.  

    Ņemot vērā sociālās palīdzības mērķus, un proti, sociālo garantiju piešķiršanas 
nosacījumus pilngadību sasniegušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, nav 
uzskatāms, ka persona, kura atrodas ieslodzījumā, un līdz ar to valsts nodrošina personas 
sadzīvei un uzturam nepieciešamos līdzekļus, atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos 
attiecībā pret personām, kuras neatrodas ieslodzījumā, tātad netiek nodrošinātas ar sadzīvei 
un uzturam nepieciešamajiem līdzekļiem (sk. Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 

1.jūlija spriedumu lietā �r.A42942109, [2.4] punktu). 

 3.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantā nostiprinātajam samērīguma 
principam labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt 
lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Vērtējot lēmuma 
lietderību saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteiktajiem 
apsvērumiem, secināms, ka: 

1) lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu leģitīmu mērķi – sociālās palīdzības 
mērķu sasniegšanu, proti, sociālo garantiju piešķiršanas nosacījumu ievērošanu 
pilngadību sasniegušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 



2) lēmums ir piemērots, ievērojot, ka Iesniedzējs apcietinājuma vietā ir 
nodrošināts ar sociālajām garantijām, nav norādījis konkrēti, kas viņam trūkst, 
lai Sociālais dienests varētu izvērtēt konkrētās palīdzības nepieciešamību; 

3) lēmums vajadzīgs, jo novērš divkāršu atbalstu un aprūpi, un to nav iespējams 
sasniegt ar citiem līdzekļiem; 

4) salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu (atteikums saņemt pabalstu, 
ievērojot, ka Iesniedzējs ieslodzījuma vietā tiek nodrošināts ar sociālajām 
garantijām) un sabiedrības interešu ieguvumu, lēmums ir vērtējams kā atbilstošs 
(sk. lēmuma 3.3.punkta pamatojumu). 

 3.5. Saistībā ar Iesniedzēja norādi uz likuma „Par valsts pensijām” normām, Dome 
vērš uzmanību, ka tā nav pamatota. Likums „Par valsts pensijām” nosaka trīs valsts pensiju 
veidus: vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju, kā arī nosaka personas, 
kurām ir tiesības uz valsts pensijām. Lai gan valsts pensiju piešķiršanas jautājumi nav 
Domes kompetencē, Dome informē, ka Iesniedzējs šobrīd nevar pretendēt ne uz vienu no 
minētajām valsts pensijām. 

 3.6. Saistībā ar Iesniedzēja norādi, ka viņš ir bārenis, Dome vērš uzmanību, ka ar 
Saulkrastu bāriņtiesas 2006.gada 22.septembra lēmumu Nr.1-6/17 Iesniedzēja mātei ir 
atņemtas aprūpes tiesības, ar Saulkrastu bāriņtiesas 2006.gada 22.septembra lēmumu Nr.1-
6/18 Iesniedzējam ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Savukārt, saskaņā ar 
Siguldas tiesas 2007.gada 15.janvāra spriedumu lietā Nr.C35070106/4 Iesniedzēja mātei ir 
atņemtas aizgādības tiesības. Vēršam uzmanību, ka ņemot vērā minēto, Iesniedzējs ir bez 
vecāku gādības palikušais bērns, nevis bārenis. 

 3.7. Ievērojot, ka Bērnu tiesību aizsardzības likums un Noteikumi nereglamentē 
gadījumus, kad bērns atrodas ilgstošā prombūtnē, tajā skaitā ieslodzījuma vietā, Dome 
uzskata, ka Sociālais dienests varēja pēc analoģijas piemērot Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 37.panta otrās daļas 3.apakšpunkta normu, kas nosaka, ka 
pabalstu var nepiešķirt, „ja persona atrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un 
saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas 
pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu 
pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā”. 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 
sodu izpildes kodeksa 9., 77.pantu, Administratīvā procesa likuma 6., 13., 66.panta pirmo 
daļu, 81.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrās daļas 
3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās",  

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

1. Atstāt negrozītu Sociālā dienesta 16.10.2012. lēmumu (protokols Nr.42, §2), ar 
kuru nolemts atteikt E.V., sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu. 

2. Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 
79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā 
no dienas, kad lēmums stājies spēkā (07.01.2013., domes sēdes protokola 
parakstīšanas dienā). 

 
 

 §28 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 



Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 6.decembrī saņemts T.S. iesniegums ar 
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai E.S. 
deklarētā dzīvesvieta Saulkrastu novadā, 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 12.12.2012. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.11),  

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

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju T.S. LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par 
to, ka viņas meita E.S. apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar T.S. līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.  
 
 
 

§29 
Par 2012.gada 31.oktobra domes lēmuma  

„Par pašvaldības ceļa atbrīvošanu” (prot. /r.14, § 6.) 
grozījumiem 

 
Lai atmaksātu pašvaldības SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto 2012.gada 

12.novembra rēķinu Nr.1/148 par ceļa brauktuves atbrīvošanu no būvgružiem DKS 
„Silmala” un ievērojot, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss” budžetā nebija paredzēti 
finanšu līdzekļi konkrētu darbu veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

1. Grozīt 2012.gada 31.oktobra domes lēmuma „Par pašvaldības ceļa atbrīvošanu” 
(prot. Nr.14, § 6.) 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„3. Saulkrastu novada domei apmaksāt SIA „Saulkrastu komunālserviss” rēķinu par 
ceļa brauktuves atbrīvošanu no būvgružiem un pieprasīt nekustamā īpašuma 
“Silmala 53” īpašniecei A.A. atlīdzināt būvgružu pārvietošanas izmaksas.” 

 
 

§30 
Par vēlēšanu komisijas darbinieku darba apmaksas noteikšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Dagnijas Gurtiņas 

26.11.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.12.2012. (protokols Nr.15), pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 21.panta trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 



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

1. Noteikt atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas locekļiem par nostrādātām stundām 
2013.gada Saulkrastu pašvaldības vēlēšanās, nosakot maksu par 1 stundu: 
1.1. komisijas priekšsēdētājam Ls 4,00; 
1.2. komisijas sekretāram Ls 3,80; 
1.3. komisijas locekļiem Ls 3,50. 

 
 

 §31 
Par vēlēšanu iecirkņu noteikšanu Saulkrastu administratīvajā teritorijā 

Saulkrastu pašvaldības vēlēšanām 
 

Izskatot Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Dagnijas Gurtiņas 
26.11.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.12.2012. (protokols Nr.15), pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta trešo daļu, 

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

1. Noteikt Saulkrastu pašvaldības vēlēšanām divus vēlēšanu iecirkņus un to atrašanās 
vietas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā: 
1.1. Vēlēšanu iecirknim Nr. 768- Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā; 
1.2. Vēlēšanu iecirknim Nr.769- Zvejniekciema vidusskolā, Atpūtas ielā 1, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 
 

§32 
Par grozījumiem VJMMS 2012.gada budžetā 

 
Izskatot VJMMS direktores Ievas Lazdauskas 06.12.2012. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.12.2012. (protokols Nr.15), 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2121 (Ārvalstu komandējumi), 
vecāku finansējums par 60,00 latiem; 

1.1.2. EKK 5121 (Datorprogrammas), vecāku finansējums par 78,00 latiem; 
1.1.3. EKK 5233 (Bibliotēku grāmatas un žurnāli), vecāku finansējums par 

88,00 latiem; 
1.1.4. EKK 23121 (Inventārs), vecāku maksām par 450,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2244 ( Ēku, būvju un telpu uzturēšana), pašvaldības finansējums 

par 100,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2223, pašvaldības finansējums par 250,00 latiem. 

1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu: 



1.2.1. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa), vecāku finansējums par 
226,00 latiem; 

1.2.2. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli), vecāku maksām par 450,00 
latiem; 

1.2.3. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa), pašvaldības finansējums par 
100,00 latiem; 

1.2.4. EKK 23111 (Kancelejas preces), pašvaldības finansējums par 250,00 
latiem. 

2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 
2.1. Ieņēmumu pozīciju „Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 

(VJMMS)” par 3 838 latiem. 
3. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumu pozīcijas: 

3.1. „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola- Citu pašvaldību 
finansējums” par 3 838 latiem (EKK 2239 – 179,00 lati, EKK 2122 – 435,00 lati, 
EKK 1119 – 2 598,00 lati, EKK 1210 – 626,00 lati). 

4. Grozījumus iepriekš minētos punktos iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§33 

Par grozījumiem PII „Rūķītis” 2012.gada budžeta plānā 
 
Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas Sanitas Tībergas 10.12.2012., 11.12.2012. un 

12.12.2012. iesniegumus, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.12.2012. (protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas PII „Rūķītis” budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt PII „Rūķītis” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma 
līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 550,00 latiem; 

1.1.2. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 100,00 latiem; 
1.1.3. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 300,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2 631,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2362 (Virtuves inventārs) par 17,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 100,00 latiem; 
1.1.7. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 150,00 latiem; 
1.1.8. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 24,00 latiem. 

1.2. palielināt PII „Rūķītis” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) par 550,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 1 531,00 latiem; 
1.2.3. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) par 

150,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2362 (Virtuves inventārs) par 100,00 latiem; 
1.2.5. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 100,00 latiem; 
1.2.6. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 17,00 latiem; 
1.2.7. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 400,00 latiem; 
1.2.8. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 1000,00 latiem. 

2. Apstiprināt izmaiņas PII „Rūķītis” struktūrvienības „Rūķu māja” budžeta 



2012.gada izdevumos: 
2.1. samazināt PII „Rūķītis” struktūrvienības „Rūķu māja” izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 12,00 latiem; 

2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 185,00 latiem. 
2.2. palielināt PII „Rūķītis” struktūrvienības „Rūķu māja” izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 43,00 latiem; 
2.2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) par 178,00 latiem. 
3. 1.un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 

 
§34 

Par izdevumiem transportlīdzekļa uzturēšanai 
  

Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” direktores 
Jogitas Skujiņas 10.12.2012., iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas sēdē 12.12.2012. (protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) 
„pret”- nav, „atturas”- 1 (S.Ancāne), 
/OLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā „Dotācija 
sociālajai mājai” 360,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3261 
(Valsts un pašvaldību budžetu dotācijas valsts un pašvaldību komersantiem), lai 
atmaksātu automašīnas, reģ. Nr.EZ9992, uzturēšanas izdevumus. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 
 

 §35 
Par līdzekļu piešķiršanu apstiprinātā  

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gala maksājuma 
priekšfinansējuma nodrošināšanai 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 

11.12.2012., iesniegumus, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
12.12.2012. (protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Pašvaldību iekšējā parāda procentu 

nomaksa” izdevumu plānu: 



1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 4311 (Budžeta iestāžu procentu 
maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 
speciālo budžetu) par 7 960,00 latiem. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas „Saulkrastu novada teritorija plānojuma 
izstrāde” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi) par 7 960,00 latiem, lai nodrošinātu apstiprinātā Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam gala maksājuma 
priekšfinansējumu. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 
   
 
 

 §36 
Par budžeta izdevumu pozīcijas  

„Pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksa” izmaiņām 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 11.12.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.12.2012. 
(protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Domes budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Domes izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2312 (Inventārs) par 600,00 
latiem. 

1.2. palielināt Domes izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 600,00 latiem. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada budžeta 2012.gada izdevumos: 
2.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Pašvaldību iekšējā parāda procentu 

nomaksa” izdevumu plānu: 
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 4311 (Budžeta iestāžu procentu 

maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 
speciālo budžetu) par 800,00 latiem. 

2.2. palielināt izdevumu pozīcijas „PVN” izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 2512 (Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) 

par 800,00 latiem, lai atmaksātu PVN maksājumus. 
3. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 

3.1. Ieņēmumu pozīciju „Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi” par 
200,00 latiem 

4. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumus: 
4.1. Izdevumu pozīciju „Konteinera iegāde projektā „Vide un inovācijas” par 

200,00 latiem. 
5. Iepriekš minētos punktos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 



 
 

 §37 
Par finansējuma paredzēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļai  

2013.gada janvārim un nodaļas struktūrshēmas un štatu saraksta apstiprināšanu 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 11.12.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.12.2012. 
(protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Paredzēt finansējumu 2013.gada janvāra mēnesim struktūrvienības „Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa” budžetā 7 118,00 latus, lai atmaksātu divu HORIZON 
licenču iegādi 1 181,00 latu apmērā un finansētu Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
darba algas un darba devēja sociālā nodokļa iemaksas. 

2. Apstiprināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas struktūrshēmu un štatu sarakstu. 
 
 



Pielikums  

 
 

  

Izpilddirektors 

Finansists Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatvede 

Vecākā grāmatvede 
 (debitori, kreditori u.c.) 

Grāmatvede 
 (banku norēķinu konti, NĪN grāmatojumi u.c.) 

Grāmatvede 
(PL, krājumi, inventārs) 

Grāmatvede 
 (algas) 

Grāmatvede 
(norēķini par vecāku maksām un soc.mājas klientu uzskaite u.c.) 

Aģentūras 
grāmatvede 

Speciālists (grāmatvedis uzskaitvedis) 

(NĪN maksājumi NINO) 



       

Apstiprinu saskaņā ar 27.12.2012. 

       

domes sēdes lēmumu nr.17, §37 

       

________________ 

   

Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa 

   

Saulkrastu novada domes 

 

Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra sadalījums pa amatu grupām 
 

priekšsēdētājs E.Grāvītis 

   

2013.gada janvārī 
      

          /r. 
p.k. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

saskaņā ar MK 
noteikumiem 

/r.1075 (/r. Un 
nosaukums) 

Amatu līmenis Amata nosaukums Amatu 
skaits 

Algu 
grupa 
(MK 

noteikumi 
/r.1651) 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs 
(LVL), 

saskaņā ar 
MK 

noteikumiem 
/r.1651  

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
2012.gads 

(LVL) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 2013.gads 
(LVL) 

 
1 12 V, A Nodaļas vadītājs, galvenais grāmatvedis 1 12 1157 827 827 

 
2 14 III, B Galvenā grāmatveža vietnieks 1 10 825 669 669 

 
3 14 III, A Grāmatvedis 4 9 698 562-574 487 - 574 

 
4 14 II Speciālists (grāmatvedis – uzskaitvedis) 1 8 614 - 420 

 
5 12.1 IV, A Finansists 1 12 1157 589 682 

 
      

KOPĀ: 3 784 4 784 

       

    Sagatavotājs: Finansists  Gatis Vīgants Vadītājs: 



§38 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 

  
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 11.12.2012. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.12.2012. 
(protokols Nr.15), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu vidusskolas budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1142 (Piemaksa par virsstundu 
darbu) par 395,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai) par 6,00 latiem; 

1.1.3. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem neaprēķina iemaksas) par 57,00 latiem; 

1.1.4. EKK 2321 (Maksa par kurināmo) par 138,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 455,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 40,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 112,00 latiem; 
1.1.8. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 678,00 latiem; 
1.1.9. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 

30,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 69,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 326,00 latiem; 
1.2.3. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 6,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 57,00 latiem; 
1.2.5. EKK 2112 (Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 

59,00 latiem; 
1.2.6. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 79,00 latiem; 
1.2.7. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 70,00 latiem; 
1.2.8. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 200,00 latiem; 
1.2.9. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 18,00 latiem; 
1.2.10. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 58,00 latiem; 
1.2.11. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas 

izdevumi) par 21,00 latiem; 
1.2.12. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 19,00 
latiem; 

1.2.13. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 96,00 latiem; 
1.2.14. EKK 23121 (Inventārs) par 833,00 latiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 
 
 



 §39 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. saistošajos 
noteikumos /r. 1 “Par Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta un speciālā 

budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 11.12.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 12.12.2012. 
(protokols Nr.15), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu un 46.panta pirmo un otro daļu un Saulkrastu novada pašvaldības noteikumu Nr. 
3 „Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles noteikumi” 26.3.punktu (apstiprināti ar 25.08.2010. domes sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 10 §53), 

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

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Saulkrastu novada domes 
2012.gada budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 

 

 
 

 
2012.gada 27.decembris                                             Saistošie noteikumi Nr. 24 

apstiprināti ar Saulkrastu novada 
domes 2012.gada 27.decembra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, § 39) 
 
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos /r. 1 
“Par Saulkrastu novada domes 2012.gada  

budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu” 
 

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 2.punktu  
41.panta pirmās daļas 1.punktu 

 
 

 
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 25.01.2012. Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Saulkrastu novada domes 2012. gada budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu” palielinot budžeta ieņēmumus Ls 10 171 apmērā un palielinot 
izdevumus Ls 10 171 apmērā, saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

 
 
 



 §40 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 27.12.2012. 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
S.Ancāne, M.Vītols, I.Kļaviņa, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) 
„pret”- nav, „atturas”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis, 
/OLEMJ: 

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksātu 
ikgadējā atvaļinājuma daļu 3 (trīs) darba dienas no 2013.gada 2.janvāra līdz 2013. 
gada 4.janvārim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2011.gada 14.jūlija līdz 
2012.gada 13.jūlijam. 

 
§41 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu piemiņas vietas izveidošanai 

 

Izvērtējot Saulkrastu novada pašvaldības un Somijas gaisa karaspēka veterānu 
biedrības sadarbību projektā „Somu lidotāju piemiņas vieta” un ievērojot 25.04.2012. un 
19.12.2012. tikšanās laikā biedrības izteikto lūgumu veikt teritorijas labiekārtojumu 
piemiņas vietā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. 
punktu, 

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

1. Atbalstīt labiekārtojuma projektu „Somu lidotāju piemiņas vieta”, Lielžvīguļi”, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 8033 004 0030 un 
piešķirt līdzfinansējumu tā realizācijai 2013. gada budžetā Ls 100,00 (viens 
simts latu, 00 santīmu) apjomā. 

   

§42 
Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu  

pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
 

Pamatojoties uz 26.03.2008. domes sēdes Nr.4 lēmumu „Par Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras centrs” valdījumā” un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 3.punktu,  

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

1. Uzdot Saulkrastu novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenajai 
grāmatvedei nodot un pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” vadītājai pieņemt grāmatvedības uzskaitē ilgtermiņa ieguldījumu 
energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus kultūras namā 



„Zvejniekciems” kadastra Nr. 8033 001 0168 127 un konteinertipa katlu 
māju ar kadastra Nr. 8033 001 0414 par kopējo bilances vērtību Ls 
316 885,66, palielinot grāmatvedības uzskaites kontu 1212.  

2. Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam sagatavot 
nodošanas- pieņemšanas aktu. 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenajai 
grāmatvedei izslēgt 1.punktā minētos pamatlīdzekļus no Saulkrastu novada 
domes grāmatvedības uzskaites pēc nodošanas- pieņemšanas akta 
parakstīšanas.  

 

 

 

/ākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 30.janvārī pl. 15:00, 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

 


