
 
 

DOMES SĒDES LĒMUMI 
(29.05.2013.) 

 
§2 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

Saulkrastu novada dome 2013.gada 11.martā pašvaldības mājas lapā un domes ēkā, 
redzamā vietā, ir ievietojusi informāciju par neapbūvētu zemes īpašumu iznomāšanu, tajā 
skaitā nekustamā īpašuma „Stacijas mežs” (kadastra apzīmējums 8013 002 0255) daļas, 
zemesgabala ar platību 15000 m2, iznomāšanu.  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Stacijas mežs” ar Rīgas rajona 
zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes 21.06.2006. lēmumu ir nostiprinātas 
Saulkrastu novada pašvaldībai.  

Ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 27.marta lēmumu (prot. Nr.4, §48) ir 
apstiprināta zemes nomas līguma projekta redakcija ar iespējamo nomnieku. Šī gada 2. 
aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts pieteikums no Igaunijas Republikā reģistrēta 
uzņēmuma „JEKEST Holding” (reģistrācijas kods 12078088), 9.aprīlī ir saņemts 
uzņēmuma „JEKEST Holding” iesniegums par zemes nomas līguma nosacījumiem, kā arī 
ir notikušas savstarpējās sarunas starp Saulkrastu novada domes un uzņēmuma „JEKEST 
Holding” pārstāvjiem par zemes nomas līguma nosacījumiem. Jautājums par zemesgabala 
iznomāšanu uzņēmuma „JEKEST Holding” ir izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2013.gada 10.aprīļa sēdē (protokols Nr.4) 
un Finanšu komitejas 2013.gada 15.maija sēdē (protokols Nr.6).  

Ievērojot, ka ir saņemts tikai viena pretendenta pieteikums un ir panākta savstarpējā 
vienošanās par zemes nomas nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17. un 18.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), “pret” – nav, “atturas”- 2 (S.Ancāne, A.Krūmiņš), 

 

NOLEMJ: 
1. Noslēgt uz 25 gadiem zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām ar Igaunijas Republikā 

reģistrētu uzņēmumu „JEKEST Holding” (reģistrācijas kods 12078088) par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Stacijas mežs” (kadastra apzīmējums 8013 
002 0255) daļas, 1,5ha platībā, nomu. 

2. Noteikt šādu zemes nomas maksu: 

2.1. par laika periodu no līguma parakstīšanas līdz objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā nomas maksa tiek noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības; 

2.2. sākot ar zemes nomas 5 (piekto) gadu līdz līguma darbības beigām nomas 
maksa tiek noteikta 6,0 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

 
      
 



 
 

§3 
Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” (reģ.Nr.401032521635, juridiskā 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048) 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu 
Nr.5.2.9.13/092, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš) , “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§4 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” (reģ.Nr.401032521635, juridiskā 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048) 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu 
Nr.5.2.9.13/092, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§5 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” (reģ.Nr.401032521635, juridiskā 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048) 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu 



Nr.5.2.9.13/092, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§6 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” (reģ.Nr.401032521635, juridiskā 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048) 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu 
Nr.5.2.9.13/092, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§7 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Ektornet Real Estate Latvia” (reģ.Nr.401032521635, juridiskā 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048) 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu 
Nr.5.2.9.13/092, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 



NOLEMJ: 
1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

 §8 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Pillar 3” (reģ.Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, 
Rīga, LV-1010) 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.P3V/2013/568, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese),Pabaži, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 
 

§9 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Pillar 3” (reģ.Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, 
Rīga, LV-1010) 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.P3V/2013/568, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Pabaži, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 
 
 



§10 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „Pillar 3” (reģ.Nr.40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, 
Rīga, LV-1010) 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.P3V/2013/568, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Pabaži, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§11 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” (reģ.Nr.40103253915, juridiskā adrese: 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010) 2013.gada 3.aprīļa iesniegumu Nr.4.13-03/533, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Lilastē, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§12 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” (reģ.Nr.40103253915, juridiskā adrese 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010) 2013.gada 3.aprīļa iesniegumu Nr.4.13-03/533, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Lilastē, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 
 

§13 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” (reģ.Nr.40103253915, juridiskā adrese 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010) 2013.gada 3.aprīļa iesniegumu Nr.4.13-03/533, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Lilaste 39A, Lilastē, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā 
ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 
 

§14 
Par  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” (reģ.Nr.40103253915, juridiskā adrese 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010) 2013.gada 3.aprīļa iesniegumu Nr.4.13-03/533, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds)deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (īpašuma 

adrese), Lilastē, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu 
anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



 
 

§15 

Par atļauju izsniegšanu 
 

 Izskatot SIA „Mare sports” 20.05.2013.iesniegumu, kurā, lai nodrošinātu 
kafejnīcas – bāra „Mare” darbību un apkalpošanas funkciju veikšanu, lūgts izsniegt 
atļaujas SIA „Mare sports” transportlīdzekļu iebraukšanai pie kafejnīcas – bāra „Mare”, 
Ainažu ielā 13A, Saulkrastos, laika posmā no 20.05.2013.-01.10.2013., un pamatojoties uz 
Ministru kabineta 29.06.2004.noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 111.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Lai nodrošinātu kafejnīcas – bāra „Mare” darbību un apkalpošanas funkciju 
veikšanu, atļaut SIA „Mare sports” transportlīdzekļiem vasaras periodā no 
2013.gada 30.maija līdz 2013.gada 1.oktobrim ievest un izkraut preces Ainažu 
ielā 13A, Saulkrastos, šādiem transportlīdzekļiem: 
 

 marka valsts.nr.  
1. TOYOTA HM 6406  
2. DODGE GS 5881  
3. MERCEDES-BENZ HZ 4838  

 
 

§16 

Par atļauju izsniegšanu 
 

 Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.05.2013 
atzinumu (protokols Nr.5) par atļauju izsniegšanu SIA „Taipans” operatīvā un tehniskā 
dienesta autotransporta iebraukšanai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā un vietās, kur autotransporta kustība reglamentēta ar ceļa zīmi „414-gājēju 
ceļš”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Lai nodrošinātu apsardzes dienesta funkciju izpildi, izsniegt atļauju SIA „Taipans” 
operatīvajam autotransportam, laika periodā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 
30.jūnijam, iebraukt un stāvēt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā un vietās, kur autotransporta kustība reglamentēta ar ceļa zīmi „414 – 
gājēju ceļš” šādiem transportlīdzekļiem:  
 

 marka modelis valsts.nr. 
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 

 
 

 
 

§17 
Par Skultes ostas aizdevuma nodrošinājumu 

un 24.04.2013. domes sēdes lēmuma Nr.5, § 37 atcelšanu 
 
 Saulkrastu novada domē 20.05.2013. saņemts Skultes ostas pārvaldnieka Igora 
Akulova 20.05.2013. iesniegums Nr. 85/1-20 ar lūgumu precizēt Saulkrastu novada domes 
24.04.2013. sēdes lēmumu Nr.5, § 37 „Par Skultes ostas aizdevuma nodrošinājumu”.  
 AS „SEB banka” ir izsniegusi Skultes ostai aizdevumu velkoņa iegādei. Lai 
Saulkrastu novada domes pieņemtais lēmums atbilstu AS „SEB banka” aizdevuma 
piedāvājumā iekļautajām prasībām un lai pabeigtu ķīlas reģistrāciju uz iegādāto velkoni, 
nepieciešams precizēt lēmuma tekstu- iegādājamo velkoni izmantot aizdevuma 
nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” ” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Saulkrastu novada dome piekrīt, ka Skultes ostas pārvalde saņem aizdevumu 723 
tūkstošu EUR apmērā no AS „SEB Banka" ledus klases velkoņa iegādei. 

2. Aizdevuma nodrošināšanai izmantot Skultes ostas pārvaldei piederošo nekustamo 
īpašumu (piestātne) ar kadastra Nr.80335010016, adrese Skultes iela 5, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 un iegādājamo velkoni. 

3. Atcelt Saulkrastu novada domes 24.04.2013. sēdes lēmumu Nr.5, § 37. 
 
 

 
§18 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) 02.05.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts 15.05.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr. 5), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums 
xxxxx), un XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx) Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

 
§19 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) 13.05.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts 15.05.2013. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr. 5), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 
Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. 
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības 
likuma 8.panta pirmās daļas 3. un 4. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums 
xxxxx), XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx) un XX (īpašuma 

adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx),Zvejniekciems, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

 
§20 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2013.gada 
7.maija pieprasījumu Nr.8072, 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, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 
4. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 15,09 
(piecpadsmit lati 09 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada līdz 2013.gada 



2.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (īpašuma 

adrese)Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), 
īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 
 
 

§21 
Par  

nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Baibas Ozoliņas 2013.gada 
8.maija pieprasījumu Nr.3297/03410/038/2013, 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, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 11,53 
(vienpadsmit lati 53 santīmi) apmērā par 2013.gada pirmo pusgadu ar 
nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma, XX (īpašuma adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), 
īpašnieka X.X. (vārds, uzvārds). 

 
 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
    Izvērtējot Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilgas 
Keršteines 20.05.2013. pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
(Izej.Nr.3043), un iepazīstoties ar lietas materiāliem, dome konstatēja: 
   Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos un kārtībā 
pašvaldības budžetā nav iemaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu XX (īpašuma 

adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx). 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta, 2. panta piektās daļas un pārejas 
noteikumu 3.punkta izpratnē nodoklis jāmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam. 
   2012.gada 24.jūlijā parādniekam izsūtīts brīdinājums Nr. 06.-13./375, bet pēc tā 
saņemšanas nodokļa parāds nav samaksāts. 
    Nokavētie nodokļa maksājumi sastāda 164,76 LVL, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem un 2013.gada 2.ceturksni nenomaksātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs – 136,10 LVL un nokavējuma nauda 28,66 LVL. 
Nodokļa aprēķins norādīts domes maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli. 
   Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta pirmās 
daļas 3.punktu un 26.pantu, 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no X.X. (vārds, uzvārds), Saulkrastu novada domes labā 
164,76 LVL (viens simts sešdesmit četri lati 76 santīmi) - nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu XX (īpašuma 

adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,( kadastra nr. xxxxx), piedziņu 
vēršot uz parādnieces naudas līdzekļiem, viņai piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

2. Lēmums izpildāms nekavējoties. 
3. Lēmumu izpildei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 
 
 

§23 
Par zemes vienību apvienošanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, 

adreses piešķiršanu un adreses likvidāciju 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), 25.04.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 20.06.2006. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un 
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 
2.10., 9.1. un 30. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot vienā īpašumā X.X. (vārds, uzvārds) piederošos nekustamos 
īpašumus, platība 0,0570 ha (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxxxx, 
xxxxx, xxxxx, xxxxxx) un nekustamos īpašumus, platība 0,0247 ha (kadastra 
apzīmējums xxxxx), kā arī dzīvojamās mājas daļas ar kadastra apzīmējumiem 
xxxxx un xxxxx.  

2. Noteikt apvienotā nekustamā īpašuma, kopējā platība 0,0817 ha, lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601. 

3. Apvienotam nekustamam īpašumam – zemei un ar to saistītai dzīvojamai ēkai - 
piešķirt adresi: XX (īpašuma adrese), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

4. Likvidēt adresi: XX (īpašuma adrese), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

 
 
 
 
 



§24 
Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr.5), 
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” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese), Pabaži, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), kopējā platība 2421 m2, dalīto 
lietošanas mērķi:  

 1200 m2 platībai - “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
 1221 m2 platībai - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods – 0201”. 
 
 
 

§25 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA „I&DB” 
 

 Izskatot SIA „I&DB”, reģ. Nr.40103257029, adrese Alfrēda Kalniņa iela 1A - 17, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., valdes priekšsēdētājas Daigas Bušas 09.05.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
15.05.2013. sēdē (protokols Nr.5) un Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 
apakšpunktu un 2010.gada 12.maijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma 
Nr.128/10/01.-19.1 punktu 5.4., 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt līdz 2016.gada 30.septembrim 2010.gada 12.maijā noslēgto 
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „I&DB” par Saulkrastu pašvaldības 
neapdzīvojamo telpu 121 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., ar 2010.gada 12.maijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma 
nosacījumiem. 

2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
 
 
 
 



§26 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 10.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr. 6), pamatojoties uz 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. Saistošo noteikumu 
Nr.16 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra 
noteikšanu” 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

3. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
nov.,( kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 350 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai. 

4. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - LVL 
3,89 (trīs lati 89 santīmi) un LVL 0,82 (nulle lati 82 santīmi) 21% PVN, kopā gadā 
LVL 4,71 (četri lati 71 santīms). 

 
§27 

Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 25.04.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr. 6), ievērojot, ka 
pārņemot dzīvokļa īpašumu no VAS „Privatizācijas aģentūra”, dzīvokļa īrniekam 
1999.gada 19.oktobrī noslēgts beztermiņa īres līgums ar iepriekšējo dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju SIA „Inviana”, un pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrastos, Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxx), platība 30,82 m2, īri. 

2. Ar 2013.gada 1.septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izmaksām, kuru apmērs tiks noteikts pēc dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulces lēmuma.  
 

§28 
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 09.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē, protokols Nr. 6, ievērojot, ka pārņemot 



dzīvokļa īpašumu no VAS „Privatizācijas aģentūra”, dzīvokļa īrniekam 1999.gada 
27.septembrī noslēgts beztermiņa īres līgums ar iepriekšējo dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju SIA „Inviana”, un pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrastos, Saulkrastu nov.,(kadastra 
apzīmējums xxxxx), platība 42,7 m2, īri. 

2. Ar 2013.gada 1.septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izmaksām – LVL 0,48 par vienu m2 + PVN 21%, kas ir 
LVL 24,38 (divdesmit četri lati 38 santīmi) mēnesī.  

 
 
 

§29 
Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 02.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē, protokols Nr. 6, ievērojot, ka pārņemot 
dzīvokļa īpašumu no VAS „Privatizācijas aģentūra”, dzīvokļa īrniekam 1999.gada 
2.septembrī noslēgts beztermiņa īres līgums ar iepriekšējo dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju SIA „Inviana”, un pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrastos, Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxxx), platība 20,4 m2, īri. 

2. Ar 2013.gada 1.septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izmaksām – LVL 0,48 par vienu m2 + PVN 21%, kas ir 
LVL 11,85 (vienpadsmit lati 85 santīmi) mēnesī.  

 
 

§30 
Par jaunu adrešu piešķiršanu un adreses likvidāciju 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina iela 14, Rīga, 16.04.2013. 
iesniegumu Nr. 2-04.1-R/1800, pamatojoties Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā Nr. 
C04245706, PAC-0248, un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 30. punktu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā Nr. C04245706, PAC-0248 reāli sadalītai 
ēkas daļai Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., (telpu grupas Nr.1 un Nr.2), 
piešķirt adresi:  

            Kāpu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
2. Ar Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā Nr. C04245706, PAC-0248 reāli sadalītai 

ēkas daļai Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., (telpu grupas Nr.3 un Nr.4), 
piešķirt adresi:  

            Kāpu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
3. Sadalītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8013 003 0920 0011 un tajā esošām telpu 

grupām likvidēt adresi: 
            Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
     
  

§31 
Par adreses piešķiršanu un adreses likvidāciju 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 18.04.2013. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.,11. un 
30. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nekustamam īpašumam, kadastra apzīmējums 8033 001 0011, zemei un ar to 
funkcionāli saistītām ēkām, piešķirt adresi:  

      Tallinas iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
5. Nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0011,  likvidēt adresi: 
             „Pilsumi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
 

§32 
Par adrešu dzēšanu no Valsts adrešu reģistra 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina iela 14, Rīga, 18.02.2013. 
iesniegumu Nr. 2-04.1-R/984, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu 
Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 30. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 
 



1. Dzēst no Valsts adrešu reģistra adreses saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.1. 
 
 
 

Pielikums Nr.1 
Saulkrastu novada domes 

29.05.2013. lēmumam, domes sēdes protokola izraksts Nr.7,§32  
 

Nr. p. 
k. 

Valsts adrešu reģistrā reģistrētā adrese Adresācijas 
kods 

1. „Āboli”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846863 
2. „Daces”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104755568 
3. „Dzintari”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846896 
4. „Jaunapsītes”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104755656 
5. „Jaunkacas”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104770523 
6. „Kaijas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846910 
7. „Ķezberi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104755945 
8. „Ķirši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846927 
9. „Ķīšupe divi 158A”, Ķīšupe 2, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 105329605 
10. „Lielbrieži”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846935 
11. „Līņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104756022 
12. „Medumi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104846855 
13. „Oskarkalni 1”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104756168 
14. „Pabaži”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104846750 
15. „Pļaviņas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846943 
16. „Roze 305”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 105074901 
17. „Roze 306”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 105074918 
18. „Roze 307”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 105074926 
19. „Stabiņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 105330206 
20. „Trases”, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 105836108 
21. „Trimpeļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104846951 
22. „Vecbērziņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104756408 
23. „Zeme 171”, Zeme, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 106105903 
24. „Zemīši”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104846783 
25. „Zvirbuļi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 105074975 
26. Upes iela 25, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 101296791 
27. Upes iela 32, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 101296822 
28. „Dižbites”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104176548 
29. „Mazbites”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 104176531 
30. „Podziņas”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 104756223 
31. „Svilpji”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 105075116 
32. Vidrižu iela 28, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 105075060 
33. Rīgas iela 39, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 104755166 
34. „Līči”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 104754750 
35. „Līgotnes”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 104846742 

 
 
 
 



§33 
Par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu 

  
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 13.05.2013 
iesniegumu par Saulkrastu novada aktualizētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apstiprināšanu, kas izskatīts 15.05.2013 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
sēdē (protokols nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 
ceturto daļu un 13. panta pirmo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Kļaviņa, S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam. 
2. Lēmumu par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu nosūtīt Rīgas 

plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

§34 

Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 13.05.2013 
iesniegumu par „Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 25 gadu perspektīvā” 
laika posmam no 2014. līdz 2029. gadam gala redakcijas izskatīšanu un apstiprināšanu, kas 
izskatīts 15.05.2013 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.5), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 3.punktu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 13. panta 
pirmo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt „Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 25 gadu 
perspektīvā” laika posmam no 2014. līdz 2029. gadam. 

2. Lēmumu „Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 25 gadu 
perspektīvā” apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
 
 

§35 
Par spēka zaudēšanu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas 

Attīstības programmai 2007.-2013. gadam 
 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 13.05.2013 
iesniegumu par lēmumu par spēka zaudēšanu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības teritorijas Attīstības programmai 2007.-2013. gadam, kas izskatīts 15.05.2013 



Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols nr.5), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu 
un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 13. panta otro daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu „Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 
teritorijas Attīstības programmu 2007.-2013. gadam” ar 2013.gada 03.jūniju 

 
 

 
§36 

Par detālplānojuma „Brīni” izstrādes uzsākšanu 
 

         Izskatot Alberta Balaško iesniegumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes 
gabalam „Brīni”, kadastra Nr. 8033 001 0510 ( zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 
001 1035), pamatojoties uz likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 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 
15.05.2013. lēmumam (protokols Nr.5),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma „Brīni” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 001 
1035) izstrādes uzsākšanu. 

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

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

Albertu Balaško divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
5. Paziņojumu par detālplānojuma „Brīni” izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības 

tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 
 
 

§37 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 9.maijā saņemts X.X.(vārds, uzvārds), 
deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese)Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2160, 
iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja dēlam 
X.X.(vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese)Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, 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 15.05.2013. atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “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 līgumu X.X.(vārds, uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību.  

 
 
 

§ 38 
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu 

 
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 

0100 021 0085, turpmāko izmantošanu, konstatēts: 
1. Ķekavas novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Ādažu novada 

pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Ropažu 
novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, 
Stopiņu novada pašvaldība, Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada 
pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Saulkrastu 
novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, 
Carnikavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldības, un SIA „EGO 
projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, 2010.gada 9.aprīlī ir 
noslēgušas līgumu Nr.230 par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu 
nomu, kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgums darbojas 3 (trīs) gadus no tā 
parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim. 

2. Pašvaldības un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, 2011.gada 1.martā ir noslēgušas vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 
9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230, ar kuru līguma Nr.230 
par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, 5.1.punkts ir 
izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, 

par Telpu izmantošanu apņemas samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas maksu 

804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) apmērā līdz 

nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, kā arī 7.1.punkts ir izteikts jaunā 
redakcijā, nosakot, ka par nekustamā īpašuma izmantošanu Nomnieks maksā 

nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) 

mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicot pārskaitījumu uz 

nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 021 0085) 

kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra kopīpašnieka domājamai daļai. 



3. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu - 
Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. 
Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir 
tiesības pagarināt nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, 
ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā 
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus. 

4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, Pašvaldības savas kompetences 
un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, 
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un 77.panta 
pirmo daļu, Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 
subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to 
likumā noteiktajā kārtībā, otro daļu, Pašvaldības īpašums izmantojams 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan 
nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes 
un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz 
tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības 
aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes, ceturto daļu, to īpašuma 
daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var 
izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai). 

5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, Pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties 
ar finanšu līdzekļiem un mantu, t.i. rīcībai jābūt tādai, lai sasniegtu atbilstošu 
nekustamā īpašuma uzturēšanu, bez īpašnieka (pašvaldības) finanšu līdzekļu 
ieguldīšanas. 

6. 2013.gada 27.martā notika Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotās 
reģistrācijas numurs 40003060213, sanāksme, kurā piedalījās deviņu 
Pašvaldību domju priekšsēdētāji, un, kurā tika izskatīts jautājums par turpmāko 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, apsaimniekošanu un atsavināšanas 
iespējām. Pašvaldību domju priekšsēdētāji vienojās par nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, atsavināšanu pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām un 
par vienošanās slēgšanu ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, par noslēgtā nomas līguma pagarināšanu līdz nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, kā 
arī par konceptuālu atbalstu Ķekavas novada pašvaldības (vai citas pašvaldības) 
pilnvarošanai izsoles rīkošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, 
paredzot, ka izdevumus pašvaldības sedz proporcionāli īpašuma domājamām 
daļām un izsoli organizējošai pašvaldībai izdevumi tiks segti no īpašuma 
pārdošanas cenas. 

7. 2013.gada 17.aprīlī notika atkārtota Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, 
vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, sanāksme, kurā piedalījās sešu 
Pašvaldību domju priekšsēdētāji, un, kuras rezultātā tika panākta konceptuāla 
vienošanās Pašvaldību domēs pieņemt lēmumu par: 



7.1. piekrišanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 
0100 021 0085, atsavināšanai pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, 
pārdodot to izsolē; 

7.2.  2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības 
termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā 
noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša 
ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, pārdošanas izsoles rezultātu 
apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim; 

7.3. Ķekavas novada pašvaldības vai citas pašvaldības pilnvarošanu 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, 
pārdošanas izsoles rīkošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, 
paredzot, ka to izdevumus Kopīpašnieku pašvaldības sedz proporcionāli 
īpašuma domājamām daļām, un, ka tie izsoli organizējošai pašvaldībai 
tiks segti no īpašuma pārdošanas cenas. 

 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro un ceturto daļu; likuma „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu; 
Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu; Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu; kā arī 
ņemot vērā Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 15.maija sēdes 
atzinumu (protokols Nr.6), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, 

atsavināšanai pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, pārdodot to izsolē.  
2. Piekrist vienošanās slēgšanai ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 

40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības 
termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības 
termiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 
0100 021 0085, pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2015.gada 9.aprīlim. 

3. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos ar SIA „EGO 
projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma 
Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās 
vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, pārdošanas izsoles 
rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim, saskaņā ar lēmuma 
pielikumā pievienoto vienošanās projektu. 

4. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldību sagatavot pārdošanas izsoles rīkošanai 
nepieciešamos dokumentus, paredzot, ka to izdevumi izsoli organizējošai pašvaldībai 
tiks segti no īpašuma pārdošanas cenas, proporcionāli pašvaldību īpašuma domājamo 
daļu skaitam. 

 



§ 39 
Par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldības īpašumiem 

 
 Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 13.05.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr. 
6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domei piederošo nekustamo īpašumu Ostas iela 17-
8, Zvejniekciems, un Ostas iela 17-9, Zvejniekciems, apsaimniekošanas maksas 
paaugstināšanu no 0,50 LVL/m2 

  uz 0,85 LVL/ m2, lai īstenotu 2013.gada 03.maija 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto- izveidot pozīciju „Uzkrājums jumta un 
skursteņu renovācijai”. 

 
§ 40 

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai 

 
 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 13.05.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.05.2013. 
(protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
1.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, M.Vītols, 
S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
“pret” – 1 (A.Silavnieks), “atturas” –2 (S.Osīte, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2013.gadā uz 20 gadiem 772 700,00 LVL apmērā vai 
ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2014. projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Kredītu Ls 772 700,00 apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 41 



Par izmaiņām Zvejniekciema vidusskolas 2013.gada budžeta plānā 
 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 10.05.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.05.2013. (protokols 
Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) 
par 3 000,00 latiem, 

1.2. palielināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 3 000,00 latiem. 

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

 
 

§ 42 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 

  
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 03.05.2013. un 

16.05.2013. iesniegumus, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
15.05.2013. (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 

 
NOLEMJ: 

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 528,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 374,00 latiem; 
1.1.3. EKK 1150 (Līgumdarbi) par 435,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 196,00 latiem; 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 902,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 631 latiem. 

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 
361,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti), lai veiktu remontdarbus. 

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



 
§ 43 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības policijas 2013.gada budžetā 
 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka V.Kalniņa 13.05.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.05.2013. 
(protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem pašvaldības policijas budžetā 
889,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2364 (Formas tērpi), lai 
iegādātos atsevišķus jaunus formas tērpu komplektus. 

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

 
§ 44 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu nekustamo īpašumu nodaļas 2013.gada budžetā 
 
Izskatot Saulkrastu novada nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 

10.05.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
15.05.2013. (protokols Nr.6), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Nekustamo īpašumu nodaļas 
budžetā 662,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5121 
(Datorprogrammas), lai atmaksātu programmas NINO nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņas moduļa uzstādīšanu un iedarbināšanu Saulkrastu novada domē. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 45 
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu mācību literatūras iegādei 



 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 08.05.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.05.2013. (protokols 
Nr.6), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību literatūrai” par 2870,00 latiem 

2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Mācību grāmatu iegāde Saulkrastu vidusskola” par 1 

519,00 latiem; 
2.2. Izdevumu pozīciju „Mācību grāmatu iegāde Zvejniekciema vidusskola” par 1 

347,00 latiem; 
3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 

§ 46 
Par 2013.gada budžeta grozījumiem  

  
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 14.05.2013. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 15.05.2013. (protokols Nr.6), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada budžeta 2013.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Dažādi darbi tautsaimniecībā - SKS” izdevumu 

plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 

1 618,00 latiem, 
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas „Labiekārtošanas nodaļa” izdevumu plānu: 

1.2.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 
1 618,00 latiem. 

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

 
 
 
 

§ 47 
Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības  



izsludinātajā atklātajā projektu konkursā   
 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V. 

Klibiķa 13.05.2013 iesniegumu par projektu pieteikumu konkursu, kas izskatīts 15.05.2013 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6), un pamatojoties uz Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības izsludināto atklātā projektu konkursa  „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 
attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” ieviešanu Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros, nolikumu, 2009.gada 27.janvāra MK noteikumiem Nr.78 „Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu 
veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju 
attīstības stratēģiju īstenošanai” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības projekta 
„Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija” pieteikumu un saistītos dokumentus 
projektu konkursa pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” 1.2.1. rīcībā „Vietējās 
nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas labiekārtošana”, nosakot projekta kopējo summu Ls 
169 400,00, no kuriem Ls 140 000,00 ir projekta attiecināmās izmaksas, Ls 
29 400,00 – projekta neattiecināmās izmaksas. 

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

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu Ls 14 000,00 no 
projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējām projekta 
izmaksām - Ls 169 400 apjomā no pašvaldības līdzekļiem. 

 
§ 48 

Par grozījumiem 
„Vienošanās par sadarbību Saulkrastu pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas jomā” 
 

Saulkrastu novada domē 15.05.2013. saņemts Saulkrastu pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa iesniegums, 
kurā izteikts priekšlikums izdarīt grozījumus 2009.gada 12.janvāra „Vienošanās par 
sadarbību Saulkrastu pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanas, uzturēšanas 
un pārvaldīšanas jomā”, turpmāk tekstā – Vienošanās.  

Lai novērstu Vienošanās nepilnības un nodrošinātu Saulkrastu pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, „Dzīvokļa īpašuma likuma” 10.pantu, 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdes atzinumu (protokols Nr.6),  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” noslēgtajā 2009.gada 
12.janvāra „Vienošanās par sadarbību Saulkrastu pašvaldības īpašumā esošo 
dzīvokļu apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas jomā”. 

 

 
§ 49 

Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma apstrīdēšanu, 
grāvja ierīkošanu un izdevumu atmaksāšanu 

 

 Izskatot X.X. (vārds ,uzvārds), XX (deklarētās dzīvesvietas adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 19.02.2013. iesniegumu, kuram pievienots VZI APP Nacionālā 
botāniskā dārza dendrologa Andreja Svilāna atzinums (kopija) un sertificēta būvprakses 
speciālista Zigurda Zēna meliorācijas sistēmu tehniskās pārbaudes atzinums (kopija), uz 
kuru pamata X.X. (vārds ,uzvārds), apstrīd nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrastos, 
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu 2013.gadam Nr.13-6519, izsaka lūgumu veikt 
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastos, 
par laika periodu no 2008.gada, izveidot grāvjus gar XX (adrese), kā arī kompensēt 
ekspertu atzinumu un transporta izdevumus, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 4),  

 pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta trešo daļu, 
4.panta pirmo daļu, 10.pantu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 19. un 22.pantu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 
Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu XX (adrese), Saulkrastos, posma gar 
XX (adrese), teritorijas izpētei un meliorācijas tehniskā projekta izstrādei 
izskatīt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ietvaros. 

2. Atstāt spēkā nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrastos, (kadastra 
apzīmējums xxxxx), nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu 2013.gadam 
Nr.13-6519. 

3. Atteikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par īpašumu XX (adrese), 
Saulkrastos, (kadastra apzīmējums xxxxx), par 2008., 2009. 2010., 2011. un 
2012. taksācijas gadiem. 

4. Atteikt atmaksāt izdevumus par ekspertu atzinumiem un transporta izdevumiem 
Ls 282,60 apmērā. 

 
 
 



§ 50 
Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu 

  
Izskatot X.X. (vārds ,uzvārds),(turpmāk tekstā – iesniedzēja) dzīvojoša XX 

(adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 30.04.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.05.2013. sēdē (protokols Nr.6), ievērojot, ka saskaņā 
ar likumu “Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības likums”, pastāv 
objektīvi apstākļi:  

1) jāiesniedz Saulkrastu novada domē likumā noteiktā kārtībā apliecināta kvīts un 
degvielas čeks; 

2) jāiesniedz papildus informācija par degvielas čeku - ar tiesas dienas datumu, 
nobrauktie kilometri (kas saistīti tikai un vienīgi ar tiesu), kā arī apliecinājumu, ka 
iesniedzējai ir transportlīdzeklis (privātais vai arī uz kaut kāda pamata – cits), 
informācija par transportlīdzekļa degvielas patēriņu, un visbeidzot paskaidrojums, 
kāpēc iesniedzēja nevarēja braukt ar sabiedrisko transportu; 

3) jāiesniedz papildus informācija par juridiskajiem pakalpojumiem (kvītī ir norādīts – 
par pārstāvību tiesā, bet nepieciešama tiesas apstiprināta informācija par laiku, kuru 
advokāte pavadīja tiesā pārstāvot iesniedzēju), 

lai pieņemtu tiesisku un pamatotu lēmumu un pamatojoties uz likuma “Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzības likums” 16.panta otro daļu, 18.panta trešo daļu, 
Ministru kabineta noteikumu Nr.859 „Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās 
palīdzības izmaksu maksimālo apmēru”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot: “par” 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), “pret” – nav, “atturas” –nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Objektīvu iemeslu dēļ X.X. (vārds ,uzvārds),iesnieguma par zaudējumu atlīdzību 
izskatīšanas termiņu pagarināt uz četriem mēnešiem, par to informējot iesniedzēju. 

2. Lēmumu par izskatīšanas termiņa pagarināšanu nosūtīt X.X. (vārds ,uzvārds). 
3. Juridiskai nodaļai līdz 2013. gada 1. augustam sagatavot atzinumu par X.X. (vārds 

,uzvārds) 30.04.13. iesniegumu par zaudējumu atlīdzību. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 


