
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(30.10.2013.) 

 
§2 
 

Par naudas balvas piešķiršanu 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 2013.gada 
30.oktobra iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšniekam Valdim Kalniņam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 3.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5.punktu, 

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

1. Par ilggadējo darbu Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amatā un 
ievērojamu ieguldījumu Saulkrastu pašvaldības policijas darbā piešķirt Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekšniekam Valdim Kalniņam naudas balvu Ls 700,00 
apmērā.  

2. Lai apmaksātu naudas balvu, apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 
2013.gada budžeta izdevumos: 
2.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pašvaldību 

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

maksājumi Valsts kasei) par 700,00 latiem; 
2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pārējo 

pakalpojumu ekonomiskā darbība” izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 6422 (Naudas balva) par 700,00 latiem. 

3. Lēmuma 2.punktā noteiktos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos 
par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
§3 
 

Par V.Kalniņa atbrīvošanu 
no Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amata 

  
Saulkrastu novada domē 2013.gada 21.oktobrī ir saņemts Saulkrastu pašvaldības 

policijas priekšnieka Valda Kalniņa iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus. 
 Darba likuma 100.panta ceturtā daļa nosaka, ka darbiniekam un darba devējam 
vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba 
likuma 100.panta ceturto daļu, 

 



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

1. Atbrīvot Valdi Kalniņu no Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka amata ar 
2013.gada 01.novembri. 

 
 

§4 
 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 23.10.2013. 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim apmaksātu 
ikgadējā atvaļinājuma par darba periodu no 2012.gada 14.jūlija līdz 2013.gada 
13.jūlijam daļu - 3 (trīs) kalendāra nedēļas un 1 (vienu) darba dienu, sākot ar 
2013.gada 01.novembri līdz 2013. gada 25.novembrim (ieskaitot).  

 
 

§5 
 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 
pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese)  
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

 
 
 
 
 



§6 
 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 
pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju 
reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

§7 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 
Saskaņā ar Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu inspektores Vitas Plēpes 

08.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Finanšu komitejas 16.10.2013.sēdē (protokols Nr.4) 
konstatēta nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas, kas kopsummā nav 
lielāka par 10 latiem, esamība personām, pret kurām triju gadu laikā no maksājuma 
termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 
attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu 
maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no 
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu. 

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus 
maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā 
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 
citādi. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 
5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
NOLEMJ:  



1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam Ls 165,25 (viens 
simts sešdesmit pieci lati 25 santīmi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu Ls 82,54, 
pamatparāda palielinājumu Ls 7,55, nokavējuma naudu Ls 75,16, saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu. 

2. Publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv informāciju 
par nodokļu parādu dzēšanu. 

 
 

§8 
 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta 
Blankenberga 01.10.2013.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 16.10.2013. 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) par nekustamo īpašumu, kuru Saulkrastu 
pašvaldība pārņēmusi no VAS „Privatizācijas aģentūra’’, pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1.Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē dzīvokļa īpašumu Vidrižu iela 22B-11, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 900 0726, novērtējums kadastrā Ls 
4687.24 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi lati, 24 santīmi), tai skaitā 
1.1.dzīvokļa platība 31.6 m2, kadastrālā vērtība Ls 4091 (četri tūkstoši deviņdesmit viens 
lats); 
1.2.zemes vienības Vidrižu iela 22B, kadastra apzīmējums 8013 004 0176, platība 2449 
m2 3117/85140 domājamās daļas, kadastrālā vērtība Ls 596,24 (pieci simti deviņdesmit 
seši lati, 24 santīmi). 
 
 
 

§9 
 

Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, 
adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.10.2013. sēdē, protokols Nr. 4 
pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav,



 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. (xxxxx), atdalot katru zemes vienību, izveidojot trīs jaunus 
nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 9.5 ha, nosaukumu 
XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 1.0 ha, nosaukumu 
XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 0.4 ha, 
XX(adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

5.Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašumiem XX (adrese), un XX (adrese), - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
6.Noteikt īpašumam XX (adrese), dalīto zemes lietošanas mērķi – 0.12 ha individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, 0.28 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.  
 

§10 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr. 4), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1.Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 3.62 ha, lietošanas mērķi  

no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101”, 
atbilstoši pašreizējai izmantošanai. 

 
§11 

 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
16.10.2013. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 5.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 



 

Atlikt līdz 15.10.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu Ls 
1222,21 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 1043,66 un nokavējuma nauda Ls 178,55, par 
nekustamo īpašumu XX (adrese) Raiņa iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 
(xxxxx), īpašnieks X.X. (vārds, uzvārds) ,saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā (Ls) 

15.11.2013. 86.97 14.89 101.86 
16.12.2013. 86.97 14.89 101.86 
15.01.2014. 86.97 14.89 101.86 
17.02.2014. 86.97 14.89 101.86 
17.03.2014. 86.97 14.89 101.86 
15.04.2014. 86.97 14.89 101.86 
15.05.2014. 86.98 14.88 101.86 
16.06.2014. 86.99 14.87 101.86 
15.07.2014. 87.00 14.86 101.86 
16.08.2014. 86.99 14.87 101.86 
15.09.2014. 86.98 14.88 101.86 
15.10.2014. 86.90 14.85 101.75 

Kopā  1043.66 178.55 1222.21 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 
 

§12 
 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
16.10.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’ 
18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.07.2010.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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums (xxxxx), daļas 300 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 
3.91 (trīs lati 91 santīms) un 21% PVN Ls 0.82 ( nulle lati 82 santīmi), kopā gadā 
Ls 4.73 (četri lati 73 santīmi). 

 
 
 
 
 
 



 

§13 
 

Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2013.sēdē (protokols Nr.4), izvērtējot, ka ar X.X. (vārds, uzvārds) 
īres līgums ir bijis noslēgts par dzīvokli XX (adrese), dzīvokļa īres līgums beidzies 
30.09.2013., pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri’’,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), dzīvokļa īres līgumu uz 1 (vienu) gadu par 
Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.11 XX (adrese), Zvejniekciemā, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 38.8 m2, īri. 

2. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izmaksām – Ls 0.71 par vienu m2 + PVN 21%, kas kopā ir 
Ls 33.36 (trīsdesmit trīs lati 36 santīmi) mēnesī. 

3. Atlikt līdz 01.07.2014. nokavēto dzīvokļa īres maksājumu samaksu Ls 728.88 
apmērā, par dzīvokļa īpašumu XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. (xxxxx), nomnieks X.X. (vārds, uzvārds), saskaņā ar parāda 
nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

01.12.2013. 91.11 
01.01.2014. 91.11 
01.02.2014. 91.11 
01.03.2014. 91.11 
01.04.2014. 91.11 
01.05.2014. 91.11 
01.06.2014. 91.11 
01.07.2014. 91.11 
Kopā  728.88 

4. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.  
 

§14 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  
un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), pilnvarotās personas 13.09.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.; 14.2. un 23.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 



 

NOLEMJ:  
1. Mainīt nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, lietošanas mērķi  
no “ individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” 
uz “neapgūta apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši pašreizējai izmantošanai. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) (platība 0.9548 ha) - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 

 
§15 

 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas, Puškina iela 14, Rīga, 
30.09.2013. iesniegumu, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.; 16.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330011029 (platība 0.02 ha) 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods – 
1201. 

 
§16 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Civillikuma 1036. 
pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1.Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu XX (adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx) un 
XX (adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu; 

1. Noteikt zemes lietošanas mērķi: 
2.1. zemes gabalam XX (adrese) – 0.12 ha – individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme, kods – 0601, 10.35 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods - 0102; 

2.2. zemes gabalam XX (adrese) – 3.02 ha - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0102. 



 

 
§17 

 
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos  
projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

         
Saulkrastu novada dome 26.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.3 §20) 

„Par detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A izstrādes uzsākšanu”. Saulkrastu būvvaldē 
ir iesniegta detālplānojuma pirmā redakcija. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma pirmo 
redakciju un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.10.2013. 
lēmumu (protokols Nr.4), 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”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes 
kadastra Nr. 80130030969, projektu.  

2. Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2013.gada 19.novembra līdz 2013.gada 
10.decembrim. 

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

 
§18 

 
Par detālplānojuma zemes gabalam Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā 

projekta apstiprināšanu 
         

Izskatījusi SIA „Saulkrastu nams”, reģ. Nr.40003769806 iesniegto detālplānojuma 
projektu zemes gabalam Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, zemes 
kadastra Nr. 80330010974, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
16.10.2013. lēmumu (protokols Nr.4), atbilstoši LR Ministru kabineta 2012.gada 
16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 116.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr.80330010974, projektu. 

2. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
vietējā laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”, norādot vietu, kur var iepazīties ar 
detālplānojumu, un pašvaldības mājaslapā. 

3. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  
4. Detālplānojuma realizāciju nodrošina detālplānojuma ierosinātājs SIA „Saulkrastu 

nams”, reģ. Nr.40003769806, par saviem līdzekļiem. 



 

5. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 
§19 

 
Par pilnvaroto pārstāvi Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā 

  
Izskatot Saulkrastu novada domē 2013.gada 15.oktobrī saņemto Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa iesniegumu par pilnvarotās personas nozīmēšanu 
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 16.10.2013. sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

1. Pilnvarot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Vilni 
Klibiķi (personas kods 190361-12160) pārstāvēt Saulkrastu novada domi Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrībā. 

2. Lēmumu nosūtīt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībai uz biedrības juridisko 
adresi - Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 
 

§20 
 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu ārpus meža  
Smilšu ielā 10A, Saulkrastos 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas 

priekšsēdētājas Ivetas Jurkevičas 30.09.2013. iesniegumu par publiskās apspriešanas 
rīkošanu par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu koku ciršanu ārpus meža 
Smilšu ielā 10a, Saulkrastos, kas ir skatīts 2013.gada 16.oktobra Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), ievērojot Saulkrastu novada domes 
13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” VII. 
nodaļas „Publiskā apspriešana” noteikumus un Saulkrastu novada domes 28.11.2012. 
saistošo noteikumu Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu 
novadā” III. nodaļas „Publiskās apspriešanas procedūras kārtība” noteikumus, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Rīkot publisko apspriešanu par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu 
koku ciršanu ārpus meža Smilšu ielā 10a, Saulkrastos. 

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 
30.novembrim. 

3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu novada pašvaldības 
laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv. 

 



 

§21 
 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu ārpus meža 
Bērzu alejā, Zvejniekciemā 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Apstādījumu aizsardzības komisijas 

priekšsēdētājas Ivetas Jurkevičas 14.10.2013. iesniegumu par publiskās apspriešanas 
rīkošanu par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu koku ciršanu ārpus meža 
Bērzu alejā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kas ir skatīts 2013.gada 16.oktobra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), ievērojot Saulkrastu 
novada domes 13.07.2009. saistošo noteikumu Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums” VII. nodaļas „Publiskā apspriešana” noteikumus un Saulkrastu novada domes 
28.11.2012. saistošo noteikumu Nr.20 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Saulkrastu novadā” III. Nodaļas „Publiskās apspriešanas procedūras kārtība” noteikumus, 

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

1. Rīkot publisko apspriešanu par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu 
koku ciršanu ārpus meža Bērzu alejā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā. 

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 
30.novembrim. 

3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu novada pašvaldības 
laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv . 

 
§22 

 
Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.14  

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” apstiprināšanu  
 
 Saulkrastu novada dome atkārtoti izskatīja 2013.gada 28.augusta Saulkrastu 
novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā”, kas precizēti, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 2013.gada 3.oktobra atzinumu Nr. 18-6/9419 „Par saistošajiem noteikumiem”.  
 Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 5. un 6.punktu. Noteikumu projekts izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdē (protokols Nr.4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

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



 

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

 
 

§23 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4  
„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2012.gada 29.februāra. saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabu) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” . 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

§24 
 

Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes  
„Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” nolikuma apstiprināšanu  

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs” nolikuma projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 
1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs” nolikuma projektu. 

 



 

§25 
 

Par pašvaldības ēdināšanas apmaksas kārtību izglītojamiem,  
kuru ēdināšanas izdevumus daļēji apmaksā no valsts budžeta 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 11.10.2013. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/160, kas izskatīts 16.10.2013. Sociālo jautājumu komitejas 
sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- 1 
(S.Ancāne), 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2013.gada 1. septembri apmaksāt ēdināšanas izdevumu starpību starp 
ēdināšanas izmaksām Saulkrastu novada pašvaldības Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolās un valsts budžeta finansējumu visiem 
izglītojamiem sākumklasēs un pirmskolas klasēs, neatkarīgi no deklarētās 
dzīves vietas. 
 
 

§26 
 

Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes  
“Saulkrastu sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālais 

dienests” nolikuma projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 
1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālais 
dienests” nolikumu. 

2. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§27  
 

Par Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.15 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 
 Saulkrastu novada dome atkārtoti izskatīja 2013.gada 25.septembra 
Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Par materiālo palīdzību 



 

Saulkrastu novadā”, kas precizēti, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 2013.gada 10.oktobra atzinumu Nr. 18-6/9729 „Par saistošajiem 
noteikumiem”.  
 Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu. 
Noteikumu projekts izskatīts Sociālo jautājumu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdē 
(protokols Nr.4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, S.Ancāne), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošos 
noteikumus Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”. 

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

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

 
§28 

 
Par pašvaldības kompensācijas palielināšanu  

 
Saulkrastu novada pašvaldībā saņemts X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā 

dzīvesvieta: XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-
2161, iesniegums ar lūgumu palielināt pašvaldības kompensācijas apmēru par bērna 
X.X. (vārds, uzvārds) privātās iestādes „Pūces skola” pakalpojumu saņemšanu, sakarā 
ar to, ka ģimenē aug trīs nepilngadīgi bērni. 

Saskaņā ar 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”, 3.1punktu, kas nosaka, ka ja ģimenē it trīs un vairāk 
nepilngadīgi bērni, pašvaldības kompensācijas apmērs ir 120 lati mēnesī par privātas 
iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.10.2013. atzinumu par kompensācijas 
palielināšanu un 2013.gada 3.septembrī ar Ilonu Skuju noslēgto līgumu par 
pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt X.X. (vārds, uzvārds) pašvaldības kompensāciju LVL 120,00 (viens 
simts divdesmit lati, 00 santīmi) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, 

uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 

 
 



 

§29 
 

„Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā” 
 

Saulkrastu novada domē saņemts Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes priekšnieka O.Lejnieka 30.09.2013. iesniegums Nr. 2-8/72 „Par izmaiņām 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā”, kas izskatīts Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu 2013.gada 16.oktobra sēdē (protokols Nr.4) un 
Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdē (protokols Nr.4). 

Pamatojoties uz 02.07.2013. MK noteikumu Nr.363 „Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” 13.punktu; 
pamatojoties uz 24.07.2013. Izglītības likuma grozījumu 49.panta otrās daļas 1. un 
2.punktiem, kā arī saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas metodiku 2013./2014.mācību gadam; 
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma I. nodaļas 6.panta pirmo un ceturto 
daļu, IV. nodaļas 13.panta pirmo daļu, kā arī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes nolikuma 5.sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2.punktu, 
un saskaņā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 8.sadaļas 
2.punktu; 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumā: 

1.1. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 2.sadaļu 
„Mērķi, uzdevumi un tiesības” ar punktu 2.1.7.3. šādā redakcijā:  

2.1.7.3.  „Saskaņo pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A 
programmas”. 

1.2. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 2.sadaļu 
„Mērķi, uzdevumi un tiesības” ar punktu 2.1.12. šādā redakcijā:  

1.2.12. „Veikt pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes 
novērtēšanu un izdot rīkojumus par 4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu”. 

1.3. Papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 2.sadaļu 
„Mērķi, uzdevumi un tiesība” ar punktu 2.1.13. šādā redakcijā:  

2.1.13. „Saskaņo izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības 1.-
3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas rezultātus”. 

1.4. Noteikt pārvaldes dibinātājpašvaldību līdzdalības maksājumu konvertāciju uz 
EURO pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa (1 Ls- 0,702804 Euro) 
un papildināt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
5.sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2.punkta 2.1., 2.2. un 2.3. 
apakšpunktus šādā redakcijā: 

2.1. „ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir 
LVL 1,10 (viens lats 10 santīmi” EURO 1,57 (viens euro 57 centi) 
2.2. „par katru nākamo iedzīvotāju, sākot ar 5001 līdz 10 000, maksājuma 
apmērs LVL 0,90 (nulle lati 90 santīmi) EURO 1,28 (viens euro 28 centi)” 
2.3. „par katru nākamo iedzīvotāju, sakot no 10 000 līdz 20 000 maksājuma 
apmērs LVL 0,70 (nulle lati 70 santīmi) EURO 1,00 (viens euro 0 centi)”. 



 

1.5. Pakalpojuma- līdzdalības maksājuma izcenojumu paralēlās atspoguļošanas 
periods noteikts līdz 30.06.2014. 

1.6. Pakalpojuma norēķini EURO tiek veikti, sākot ar EURO ieviešanas dienu. 
2. Lēmumu nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. 

 
 
 

§30 
 

Par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu 
 
 Saulkrastu novada domē 2013.gada 10.oktobrī saņemts Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja A.Arņa 2013.gada 10.oktobra iesniegums par Iepirkumu komisijas 
sastāva apstiprināšanu un lūgums atļaut A.Arnim savienot Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora amatu. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 
(apstiprināts 25.09.2013. domes sēdē, prot. Nr.12, §49) 9.punktu komisijas sastāvu un 
struktūru nosaka dome uz savas darbības pilnvaru laiku un saskaņā ar nolikuma 
18.punktu komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs izvirzīt komisijas locekļu kandidātus. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
(turpmāk arī - likums) 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts 
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai 
pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts 
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, šā panta otrajā daļā 
noteikts, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot 
šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un 
trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts 
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai 
citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, 
kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai 
kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai 
valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks.  

Atbilstoši likuma 7.panta piektās daļas 4.punktam pašvaldības izpilddirektora 
amatu var savienot ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana 
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu 
komitejas sēdē, protokols Nr.4, kopsakarā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” normām, Saulkrastu novada dome konstatē, ka tās rīcībā 
nav informācijas, ka amatpersonas darbība konkrētos amatos var radīt interešu 
konfliktu un nav pamatota iemesla liegt A.Arnim savienot divus amatus pašvaldībā - 
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora un Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
amatu.  

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 6.pantu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, 61.pantu, 

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



 

 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs Andrejs Arnis, Saulkrastu novada pašvaldības 

izpilddirektors; 
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Guntars Zonbergs, Saulkrastu novada 

domes deputāts; 
1.3. komisijas loceklis Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks; 
1.4. komisijas loceklis Andris Silavnieks, Saulkrastu novada domes deputāts; 
1.5. komisijas loceklis Igors Žukovs, Saulkrastu novada domes deputāts; 
1.6. komisijas loceklis Māris Vītols, Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājs; 
1.7. komisijas locekle Santa Bērziņa, Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas 

vecākā eksperte; 
1.8. komisijas locekle Astrīda Andersone, Saulkrastu novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes vietniece; 
1.9. komisijas loceklis Gatis Vīgants, Saulkrastu novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas finansists. 
2. Atļaut Andrejam Arnim savienot divus amatus - Saulkrastu novada 

pašvaldības izpilddirektora un Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu. 
3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 

pašvaldības izdevumu pozīcijā „Iepirkumu komisija” 500,00 latus 
(ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 
403,00 latu apmērā un EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) 
97,00 latu apmērā), lai atmaksātu iepirkuma komisijas darbinieku atalgojumu. 

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

 
§31 

 
Par SIA „Arco Development Saulkrasti’’ iesniegumu 

 
 Izskatot SIA „Arco Development Saulkrasti” (reģistrācijas numurs LV 
40003978251, juridiskā adrese Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010) 2013.gada 
28.augusta vēstuli Nr.28.08.13.-V-01/03 „Par nomas līguma izbeigšanu’’, kas 
izskatīta Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.oktobra sēdē, 
protokols Nr.4, Saulkrastu novada dome konstatē, ka: 

1) 2008.gada 24.janvārī starp SIA „Arco Development Saulkrasti’’ kā nomnieku 
(turpmāk arī – Nomnieks) un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domi 
(tagadējais nosaukums Saulkrastu novada dome) kā iznomātāju, tika noslēgts 
zemes nomas līgums ar apbūves tiesībām (turpmāk - Līgums) par zemesgabala 
Murjāņu iela 22, Saulkrastos, kadastra Nr.80130030351, 6,1080ha platībā, 
nomu; 

2) Saskaņā ar Līguma 1.5.punktu zemesgabala lietošanas mērķis ir jaukta 
sabiedriskās un darījuma apbūves teritorija, kods 0801; 

3) saskaņā ar Līguma 1.7. punktu un Līguma 1.pielikumu, Nomniekam bija 
jāveic konkrētu ēku projektēšana un būvniecība par saviem līdzekļiem; 

4) Līguma 2.3.punktā noteikts, ka būvdarbu veikšana zemesgabalā jāuzsāk 4 
(četru) mēnešu laikā no attiecīgās būvatļaujas saņemšanas; 

5) Nomnieks nepilda Līguma 1.7. un 2.3.punkta nosacījumus, kā arī ilgstoši 
neievēro Līguma 3.punktā noteikto norēķinu kārtību; 



 

6)  saskaņā ar Līguma 6.3.1.punktu, Saulkrastu novada domei ir tiesības vienpusēji 
pirms termiņa izbeigt Līgumu vienu mēnesi iepriekš, par to paziņojot 
Nomniekam, ja Nomnieks pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina 
nepildīt vai nepienācīgi pildīt Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 3 (trīs) 
mēnešiem no rakstveida brīdinājuma saņemšanas; 

7)  Saulkrastu novada dome 2013.gada 26.augusta vēstulē Nr.01.-
6.6./0820130485/IZ1322 „Par zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda samaksu’’ informēja Nomnieku par zemes nomas maksas un 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmēru un lūdza to samaksāt 3 mēnešu 
laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 
3.decembrim. SIA „Arco Development Saulkrasti” uz 2013.gada 30.oktobri 
kopējā parāda summa ir Ls 21 874,27 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti 
septiņdesmit četri lati, 27 santīmi), tajā skaitā nomas maksa Ls 15 268,64 un 
aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ar nokavējuma naudu Ls 6 605,63; 

8)  SIA „Arco Development Saulkrasti” 2013.gada 28.augusta iesniegumā paziņo, 
ka vienpusēji izbeidz Līgumu pirms termiņa ar 2013.gada 28.oktobri saskaņā 
ar Līguma 6.4.3. punktu un lūdz Saulkrastu novada domi veikt gala aprēķinu 
par zemesgabala nomas maksu, kā arī saskaņā ar Līguma 6.8.punktu atlīdzināt 
SIA „Arco Development Saulkrasti” nepieciešamos un derīgos izdevumus, kuri 
radušies Līguma darbības laikā, uzsākot Līguma 1.7.punktā plānotos 
projektēšanas darbus; 

9)  Līguma 6.4.3.punkts nosaka, ka Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt 
Līgumu pirms termiņa, nemaksājot nomas maksu par visu nolīgto nomas 
termiņu (6.1.punkts), 2 (divus) mēnešus iepriekš paziņojot par to iznomātājam, 
ja iznomātājs nepilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības, tas ir, nepilda Līguma 
3.6.punktā noteikto – „Ja mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un 

tas neatbilst lietošanas mērķim, kāds tas bija, nosakot Valsts zemes dienestā 

noteikto zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 

1.novembri, tiek grozīta zemesgabala nomas maksa. Izmaiņas stājas spēkā ar 

dienu, kad mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis”. 
Izvērtējot visu iepriekš konstatēto kopsakarā ar normatīvajiem aktiem un 

Saulkrastu novada domes rīcībā esošajiem dokumentiem, Saulkrastu novada dome 
secina sekojošo: 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 14.2.punktā noteikts, ka apbūves zeme šo 

noteikumu izpratnē ir neapbūvēta zeme, kuru atbilstoši detālplānojumam ir plānots 

(atļauts) izmantot būvju, inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma uzturēšanai. 
Saskaņā ar MK noteikumu 23.1.punktu neapbūvētai zemes vienībai (zemes 

vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam 

stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai 

maina atbilstoši detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un 

ievērojot šo noteikumu 14.
1
 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu. 

Līguma noslēgšanas brīdī zemesgabala Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, kadastra 
Nr. 80130030351, plānotā (atļautā) izmantošana tika noteikta atbilstoši Saulkrastu 
novada pašvaldības spēkā esošajam teritorijas plānojumam - jauktas sabiedriskās un 
darījumu iestāžu apbūves teritorija. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Saulkrastu novada 
pašvaldības teritorijas plānojumu zemesgabala Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, kadastra 
Nr. 80130030351, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta: daļai – publiskās apbūves 
teritorija (P), daļai - mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-1). 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domē 2009.gada 25.martā apstiprināto 
detālplānojuma gala redakciju, zemesgabalam Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, 



 

perspektīvais zemes izmantošanas veids noteikts kā jauktas sabiedriskās un darījumu 
apbūves teritorijas (detālplānojuma 6.lpp).  

Gan noslēgtā Līguma, gan izstrādātā detālplānojuma mērķis bija – veikt 
būvniecību zemesgabalā. Ņemot vērā šī brīža esošo situāciju, Saulkrastu novada dome 
vērtē, ka pēc detālplānojuma apstiprināšanas detālplānojuma realizācija nav notikusi – 
nav veikta atsevišķu zemesgabalu sadalīšana un uzmērīšana atbilstoši 
detālplānojumam (detālplānojuma 8.lpp.) un attiecīgi nav pieņemts domes lēmums 
par atsevišķu zemesgabalu sadalīšanu un to lietošanas mērķa noteikšanu saskaņā ar 
detālplānojuma projekta priekšlikumu. Līdz ar to, lietošanas mērķis zemesgabalam 
Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, kadastra Nr. 80130030351, nav mainīts un tā maiņai 
līdz šim nebija tiesiska pamata.  

Ievērojot, ka konkrētajā zemesgabalā SIA „Arco Development Saulkrasti” 
neveic nekādas darbības, kas būtu vērstas uz projekta attīstību un būvniecību saskaņā 
ar Līgumā noteiktajiem termiņiem, Saulkrastu novada dome SIA „Arco Development 
Saulkrasti” izvērsto saraksti par lietošanas mērķa maiņu vērtē kā laika novilcināšanu, 
savukārt, prasījumu veikt zemesgabala nomas maksas gala aprēķinu un atlīdzināt SIA 
„Arco Development Saulkrasti” nepieciešamos un derīgos izdevumus uzskata par 
nepamatotu. Saulkrastu novada dome pilnībā ir ievērojusi noslēgtā Līguma 
noteikumus un nav likusi šķēršļus būvniecības projekta realizācijai, ko apliecina 
Līguma darbības laikā noslēgtās vienošanās. 

 Ņemot vērā visu iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzskatīt par nepamatotu SIA „Arco Development Saulkrasti” vienpusēju 
Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz Līguma 6.4.3.punktu. 

2. Lēmumu nosūtīt SIA „Arco Development Saulkrasti” Brīvības iela 39, Rīga, 
LV-1010. 
 
 

§32 
 

Par brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu izpildi apstrīdēšanu 
 

         Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.oktobrī ir saņemts SIA 
„Arco Development Saulkrasti” (reģ.Nr.40003978251), turpmāk – iesniedzēja, 
2013.gada 4.oktobra iesniegums par brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu 
izpildi apstrīdēšanu, turpmāk – sūdzība, kas izskatīta Finanšu komitejas 2013.gada 
16.oktobra sēdē, protokols Nr.4. Saskaņā ar sūdzību iesniedzēja uzskata Domes 
2013.gada 1.oktobra brīdinājumu Nr.06-13/482 par prettiesisku, norādot, ka 
nekustamajam īpašumam no 2009.gada 25.marta bija jānosaka jauna vērtība, ievērojot 
jauno zemesgabala lietošanas mērķi, proti, meža zeme 0201. Tāpat sūdzībā norādīts, 
ka „Arco Development Saulkrasti” vairākkārtīgi vērsusies Domē ar lūgumiem lūgt 
Valsts zemes dienestu un citas atbildīgās iestādes veikt zemesgabala pārvērtēšanu. 



 

 Sūdzībā iesniedzēja lūdz atzīt Domes brīdinājumu par administratīvā akta 
piespiedu izpildi par prettiesisku un to pilnībā atcelt. 
 Ievērojot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Dome 
konstatē: 

1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma nosacījumiem brīdinājums tiek 
izdots gadījumā, ja administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi un ja tiek 
uzsākta tā piespiedu izpilde. Proti, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
358.panta pirmo daļu administratīvo aktu tā adresāts izpilda labprātīgi. 
Savukārt, atbilstoši minētā panta otrajai daļai piespiedu izpildi veic šajā 
likumā noteiktajā kārtībā, ja likums, uz kura pamata administratīvais akts 
izdots, nenosaka citu kārtību. 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajai un otrajai daļai 
par piespiedu izpildi adresātu vispirms brīdina, izdodot rakstveida 
brīdinājumu. Saskaņā ar panta piekto daļu rakstveida brīdinājumu septiņu 
dienu laikā var apstrīdēt augstākā iestādē, ja šajā brīdinājumā nav ietvertas šā 
panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas vai arī administratīvais akts jau ir 
izpildīts labprātīgi. 

3. Brīdinājums sastāvdaļas ir norādītas Administratīvā procesa likuma 361.panta 
ceturtajā daļā, kas paredz, ka rakstveida brīdinājumā ietver: 1) norādi, uz kuru 
administratīvo aktu tas attiecas; 2) uzaicinājumu adresātam izpildīt 
administratīvo aktu labprātīgi; 3) norādi par administratīvā akta izpildi 
piespiedu kārtā, ja to neizpilda labprātīgi; 4) norādi, ar kuru datumu var sākt 
piespiedu izpildi; 5) izpildiestādi; 6) norādi par piemērojamiem piespiedu 
izpildes līdzekļiem; 7) norādi, ka piespiedu izpildi veic uz adresāta rēķina; 8) 
brīdinājuma izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu. 

4. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 11daļu 
maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais 
akts. 

5. 2013.gada 1.oktobrī SIA „Arco Development Saulkrasti” tika nosūtīts 
brīdinājums Nr.06-13/482 par administratīvā akta piespiedu izpildi, turpmāk – 
brīdinājums. Saskaņā ar brīdinājumu SIA „Arco Development Saulkrasti” ir 
samaksājusi daļēji nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu 
Murjāņu ielā 22, Saulkrastos, kadastra Nr.8013 003 0351, par 2012.gadu 
(2012.gada 14.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma 
nodokli Nr.12-1505) un nav veikusi 2013.gada 1., 2. un 3.ceturkšņa 
maksājumus (2013.gada 11.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokli Nr.13-1017) saskaņā ar samaksas termiņiem – 02.04.2013., 
15.05.2013. un 15.08.2013. 

6. Brīdinājumā norādīts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2013.gada 
1.oktobri sastāda Ls 4 702,43, nokavējuma nauda – Ls 297,20, kopā Ls 
4 999,63 un, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta ceturto 
daļu un 79.panta pirmo daļu maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma 
nodokli ir kļuvuši neapstrīdami. 

7. Saskaņā ar brīdinājumu iesniedzēja ir uzaicināta līdz 2013.gada 21.oktobrim 
samaksāt parāda summu labprātīgi. Brīdinājumā norādīts, ja parāds līdz 
konkrētam datumam pilnībā netiks nomaksāts, Dome vai zvērināts tiesu 
izpildītājs veiks nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 
Brīdinājuma 1.-3.punktā norādīti piemērojamie piespiedu izpildes līdzekļi, 
norāde, ka piespiedu izpildes izmaksas segs nodokļu maksātājs.  

8. Brīdinājums satur informāciju, ka tas izdots Saulkrastos, 2013.gada 1.oktobrī, 
un to parakstījusi par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu atbildīgā 
persona. 



 

Līdz ar to, Dome secina, ka brīdinājums satur visas Administratīvā procesa 
likuma 361.panta ceturtās daļas sastāvdaļas. Turklāt, iesniedzēja savā sūdzībā nav arī 
norādījusi, ka brīdinājums neatbilstu Administratīvā procesa likumā noteiktajam pēc 
formas. 

Attiecībā uz iesniedzējas norādīto par brīdinājuma prettiesiskumu un lūgumu 
brīdinājumu pilnībā atcelt, Dome vērš uzmanību, ka atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 361.panta piektās daļas normai rakstveida brīdinājumu var apstrīdēt tikai, ja 
brīdinājumā nav ietvertas šā panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas vai arī 
administratīvais akts ir izpildīts labprātīgi. Savukārt, iesniedzējas iebildes, kas vērstas 
uz iesniedzējas ieskatā prettiesisku administratīvā akta izpildi, nav vērtējamas šīs 
sūdzības ietvaros. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā 
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
          Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu. Administratīvā procesa likuma 361.panta piekto 
daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noraidīt SIA „Arco Development Saulkrasti”, reģ.Nr.40003978251, sūdzību 
par Saulkrastu novada domes 2013.gada 1.oktobra brīdinājumu Nr.06-13/482. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas 
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-
1007.  

 
§33 

 
Par debitora parāda norakstīšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 
grāmatvedes Jolantas Rudzītes 2013.gada 14.oktobra iesniegumu, kas izskatīts 
2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz 
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktā noteiktajam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Norakstīt X.X. (vārds, uzvārds) debitora parādu par zemes nomu un 
aprēķināto kavējuma naudu par kopējo summu Ls 28,39 (divdesmit astoņi lati, 
39 santīmi).  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
debitora parāda norakstīšanu. 

 



 

§34 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 

2014.gadā” apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 
16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91 punktu, 3.panta 14 daļu, 9.panta 
otro daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gadā” . 

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

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

4. Saistošie noteikumi stājas nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 
 

§35 
 

Par iekšējo noteikumu  
“Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē” apstiprināšanu  

 
 Izskatot iekšējo noteikumu “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē” 
projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) 
un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējo noteikumu “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada 
domē” projektu. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī. 



 

§36 
 

Par Saulkrastu novada bibliotēkas  
nolikuma grozījumu apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada bibliotēkas nolikuma grozījumu projektu, kas 
izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, 
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada bibliotēkas nolikumā. 
2. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
 

§37 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.21 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 

piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 
„Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un 
apmērs” projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 
un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.21 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas 
kārtība un apmērs”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 



 

§38 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15  
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības 
likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§39 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2007.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5  
„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās 
apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu pilsētā ar lauku 

teritoriju” apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2007.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par māju 
dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju” projektu, kas 
izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, 
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2007.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 
„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās 
apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu pilsētā ar lauku 
teritoriju”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

§40 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” 
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par 
koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 
16.oktobra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, 
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 

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

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

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§41 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo 



 

telpu jautājumu risināšanā” apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 
projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) 
un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.22 „Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§42 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15  
„Par pašvaldības nodevām Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju””  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības nodevām Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju”” projektu, kas izskatīts 
2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz 
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju””. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 



 

rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§43 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanas kārtību Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Saulkrastu 
novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo 
un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 
„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 
Saulkrastu novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

 
§44 

 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”  
apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 



 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 
16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 
 

§45 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18  
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā”  

apstiprināšanu  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 
Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” projektu, 
kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, 
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.18 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu 
novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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



 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

§46 
 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju 
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas 

Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 2013.gada 16.oktobra Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo un trešo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8 
„Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, 
ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”. 

2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to pielikumu 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 

 
§47 

 
Par finansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2013.gadā” līdzfinansēšanai 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
V.Klibiķa 15.10.2013. un biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekļa 
I.Lielmaņa iesniegumus, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 



 

 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijā „Projekts „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs, 2.Kārta”” 265,00 latus 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem), lai piešķirtu biedrībai iztrūkstošā projekta 
līdzfinansējumu.  

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

 
 
 

§48 
 

Par dotācijas piešķiršanu ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanai 
  

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 20.09.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2013. 
sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; „ATTURAS”-2 (L.Vaidere, 
S.Osīte), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegtos aktus Nr.14A/0913, 
Nr.15A/0913, Nr.16A/0913, Nr.17A/0913 un pamatojoties uz saņemtajiem 
aktiem, pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 4 539,15 latu 
apmērā. 

 
 
 

§49 
 

Par grozījumiem pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijās 
  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
03.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav



 

 
NOLEMJ:  

1. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
1.1. Izdevumu pozīciju „A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve” 

par 12 000,00 latiem (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti) par 12 000,00 latiem). 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, 

rekonstrukcija” par 12 000,00 latiem (EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti) par 12 000,00 latiem), lai veiktu ielu apgaismojuma līniju 
rekonstrukciju. 

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

 
 

§50 
 

Par finansējuma piešķiršanu projektā „Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” neparedzētā bruģakmens 

ieklāšanai 
  

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
14.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

„Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu 

procentu maksājumi Valsts kasei) par 2 118,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Projekts 

„Peldvieta „CENTRS””” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2 118,00 latiem, lai 

ieklātu bruģakmeni noejai uz jūru peldvietai „Centrs”. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

§51 
 

Par izmaiņām pašvaldības budžeta izdevumos 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
finansista G.Vīganta 10.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 500,00 latiem; 

1.1.2. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi - Pārējie komandējumu un 
dienestu braucienu izdevumi) par 250,00 latiem; 

1.1.3. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un 
dienestu braucienu izdevumi) par 200,00 latiem; 

1.1.4. EKK 231201 (Inventārs) par 1831,00 latiem. 
1.2. palielināt Domes izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 500,00 latiem; 

1.2.2. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi - Dienas naudas) par 450,00 
latiem; 

1.2.3. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 1831,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
§52 

 
Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta izdevumos 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās 

grāmatvedes J.Rudzītes 14.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumu plānu: 



 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 580,00 latiem; 

1.1.2. EKK 231201 (Inventārs) par 460,00 latiem; 
1.1.3. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 1 000,00 latiem. 

1.2. palielināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 80,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 500,00 latiem; 
1.2.3. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 1460,00 latiem. 

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

 
 

§53 
 

Par grozījumiem pašvaldības budžeta pozīcijā  
„Ielu apgaismojuma līniju uzturēšana” 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

14.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma 

līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 121,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Ielu 

apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 121,00 latiem, lai iegādātos elektrības 

sadales punktu. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 

§54 
 

Par grozījumiem pašvaldības budžeta pozīcijā  
„Meliorācijas sistēmas būvniecība” 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

14.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 



 

16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

„Meliorācijas sistēmu būvniecība” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie 

pakalpojumi) par 10 339,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 

„Novadgrāvju uzturēšana” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 10 339,00 latiem, lai veiktu 

uzturēšanas darbus, pamatojoties uz iepirkumu procedūras 
rezultātiem. 

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

 
 
 

§55 
 

Par izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista 
G.Vīganta 10.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

Izglītības ministrijas interešu izglītības pedagogu algām (18.623)” par 5 
376,00 latiem; 

1.2. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 5.-
6.gadīgo apm. pedagogiem (18.610)” par 12 036 latiem; 

1.3. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas no 
Izglītības ministrijas pedagogu algām (18.621)” par 119 325,00 latiem. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu 
pozīcijas: 
2.1. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 65 073,00 

latiem; 



 

2.2. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 
54 252,00 latiem; 

2.3. „Ārpusskolu nodarbības - Saulkrastu vidusskola” par 2 815,00 latiem; 
2.4. „Ārpusskolu nodarbības - Zvejniekciema vidusskola” par 2 561,00 

latiem; 
2.5. „Mērķdotācijas 5.-6.gad. apm. pedagogiem - Zvejniekciema 

vidusskola” par 1 619,00 latiem; 
2.6. „Mērķdotācijas 5.-6.gad. apm. pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” 

par 1 236,00 latiem; 
2.7. „Mērķdotācijas 5.-6.gad. apm. pedagogiem – PII „Rūķītis” par 

9 181,00 latiem. 
3. Lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

§56 
 

Par izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista 
G.Vīganta 15.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.10.2013. sēdē, protokols Nr.4, 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību grāmatām (18.625)” par 2 

031,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu 

pozīcijas: 
2.1. „Mācību grāmatu iegāde - Saulkrastu vidusskola” par 627,00 latiem; 
2.2. „Mācību grāmatu iegāde - Zvejniekciema vidusskola” par 507,00 

latiem; 
2.3. „Mācību līdzekļu iegāde 5.6.gadīgajiem bērniem - Saulkrastu 

vidusskola” par 114,00 latiem; 
2.4. „Mācību līdzekļu iegāde 5.6.gadīgajiem bērniem - Zvejniekciema 

vidusskola” par 57,00 latiem; 
2.5. „Mācību līdzekļu iegāde 5.6.gadīgajiem bērniem – PII „Rūķītis”” par 

726,00 latiem. 
3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 

pašvaldības izdevumu pozīcijā „Tautsaimniecība” 6,00 latus ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 8100 (Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām), lai 
atmaksātu konvertēšanas izdevumus ziedojumu budžetā.  

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

4.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224607 (Krūmu un koku 
izciršana ielu un ceļu teritorijās) par 471,00 latiem. 

4.2. palielināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 



 

4.2.1. pozīcija „Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa” EKK 231201 
(Inventārs) par 87,00 latiem, lai veiktu ielu apzīmējumu 
krāsošanas darbus un uzstādītu ceļu zīmes; 

4.2.2. pozīcija „Ceļa zīmju uzstādīšana un nomaiņa” EKK 224604 (Ielu 
mehanizētā tīrīšana) par 384,00 latiem, lai ielu tīrīšanas darbus 
pirms ziemas mēnešiem. 

5. Lēmuma 1. līdz 4. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 

 
§57 

 
Par grozījumiem budžeta sadaļas „Projekti” „Zvejniekciema vidusskolas 

sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” izdevumos 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
V.Klibiķa 15.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 4 
324,00 latiem. 

2. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 763,00 

latiem (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2275). 
3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 

3.1. Izdevumu pozīciju „Projekts „Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles 
energoefektivitātes paaugstināšana” par 5 087,00 latiem, saistībā ar 
neparedzētiem projekta izdevumiem. 

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

 
 

§58 
 

Par grozījumiem pašvaldības budžetā 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
finansista G.Vīganta 10.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 



 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” par 361 428,00 latiem. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu 
pozīcijas: 
2.1. „Projekts „Peldvieta „CENTRS”” par 169 434,00 latiem; 
2.2. „Projekts „Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes 

paaugstināšana” par 120 859,00 latiem; 
2.3. „Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās -  PVN” par 

71 135,00 latiem.  
3. Lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 

§59 
 

Par pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja”  
budžeta izmaiņu apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” direktores 

J.Skujiņas 15.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Sociālai mājai iemaksātās pensijas (90%)” par 10 

000,00 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu 

pozīciju „Sociālā māja – Pensijas” par 10 000,00 latiem un paredzot 
izdevumus sekojošos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 
2.1. palielināt Sociālās mājas izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas, materiālā stimulēšana) par 1 
300,00 latiem; 

2.1.2. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 400,00 latiem; 
2.1.3. EKK 2242 (Transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi) par 280,00 

latiem; 
2.1.4. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 250,00 latiem; 
2.1.5. EKK 231201 (Inventārs) par 3 922,00 latiem; 
2.1.6. EKK 2313 (Spectērpi) par 216,00 latiem; 
2.1.7. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 297,00 latiem; 
2.1.8. EKK 2362 (Virtuves inventārs) par 89,00 latiem; 
2.1.9. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 

1000,00 latiem; 



 

2.1.10. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 2 246,00 latiem. 
3. Lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

 
§60 

 
Par grozījumiem Nekustamo īpašumu nodaļas budžeta izdevumos 

  
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja p.i. 

A.Blankenberga 15.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Nekustamo īpašumu nodaļas budžeta 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Nekustamo īpašumu nodaļas izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 600,00 latiem. 

1.2. palielināt Nekustamo īpašumu nodaļas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 200,00 latiem; 
1.2.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 400,00 latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 

§61 
 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
  

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 16.09.2013. un 
11.10.2013. iesniegumu, kas izskatīti Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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



 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 2 024,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 
nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 280,00 latiem; 

1.1.3. EKK 1210 (Pārējie komandējumu un dienestu braucienu 
izdevumi) par 464,00 latiem; 

1.1.4. EKK 221901 (Sakaru pakalpojumi) par 43,00 latiem; 
1.1.5. EKK 221902 (Interneta pieslēguma maksa) par 880,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 780,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 600,00 latiem; 
1.1.8. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) 

par 168,00 latiem; 
1.1.9. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas 

izdevumi) par 70,00 latiem; 
1.1.10. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, apkalpošana) 

par 100,00 latiem; 
1.1.11. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 155,00 latiem; 
1.1.12. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 200,00 latiem; 
1.1.13. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 200,00 latiem; 
1.1.14. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 107,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem neaprēķina iemaksas) par 100,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 313,00 

latiem; 
1.2.3. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 

240,00 latiem; 
1.2.4. EKK 23121 (Inventārs) par 255,00 latiem; 
1.2.5. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 100,00 latiem; 
1.2.6. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 5063,00 

latiem. 
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 

noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 
 

§62 
 

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžeta izmaiņām 
  

Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 02.10.2013. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2013. sēdē, protokols 
Nr.4, 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai - 

VJMMS (Carnikava)” par 2 528,00 latiem. 
2. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 



 

2.1. Izdevumu pozīciju „VJMMS - Vecāku finansējums” par 7840,00 
latiem (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 2840,00 latiem; EKK 1146 (Piemaksa par 
personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti) par 1800,00 latiem; EKK 
1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 2800,00 latiem; EKK1221 
(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem 
aprēķina iemaksas) par 400,00 latiem). 

3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumus: 
3.1. Izdevumu pozīciju „VJMMS - Dotācija” par 5700,00 latiem (EKK 

1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 4593,00 latiem; EKK 1210 
(Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1107,00 latiem); 

3.2. Izdevumu pozīciju „VJMMS - Citu pašvaldību finansējums” par 4 
668,00 latiem (EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 
3323,00 latiem; EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 440,00 latiem; 
EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 905,00 latiem). 

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

 
 

§63 
 

Par finansējuma piešķiršanu ūdensvada ievada izbūvei 
 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 
07.10.2013. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
16.10.2013. sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

„Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu 

procentu maksājumi Valsts kasei) par 3 530,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija 

SIA "Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un 

pašvaldību komersantiem) par 3 530,00 latiem, lai izbūvētu 
ūdensvada ievadu līdz estrādes parka gājēju celiņam, tur uzstādot 
brīvkrānu. 

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

 
 
 
 



 

§64 
 

Par nepieciešamo finansējumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai 
Saulkrastu slimnīcai 

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora A.Arņa 16.10.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2013. 
sēdē (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

„Saulkrastu slimnīca” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3261 (Valsts un 

pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem) 
par 5 983,00 latiem. 

1.2. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 
„Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu: 

1.2.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu 
procentu maksājumi Valsts kasei) par 30 197,00 latiem. 

1.3. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Dotācija 
SIA "Saulkrastu komunālserviss"” izdevumu plānu: 

1.3.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un 
pašvaldību komersantiem) par 36 180,00 latiem, lai veiktu 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Saulkrastu slimnīcai. 

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

3. Dotāciju pārskaitīt pēc iepirkumu procedūras rezultātiem, neapgūtos līdzekļus 
2013.gadā atskaitīt Saulkrastu novada budžetā.  

 
§65 

  
Par grozījumiem 30.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 16.10.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
17.07.2013. (protokols Nr.4), 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, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 



 

NOLEMJ:  
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 30.01.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetu 2013.gadam”. 

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

 
 

§66 
 

Par atļauju ņemt īstermiņa aizņēmumu  
 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 23.10.2013. 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks); „PRET”- nav; 
„ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA „Saulkrastu komunālserviss” ņemt īstermiņa aizņēmumu 
371000,00 latu apmērā, lai atmaksātu gala maksājumus projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdens saimniecības attīstība 
Austrumupju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
 

 

 
 
Nākamā Saulkrastu novada domes sēde notiks trešdien, 27.novembrī, plkst.15.00 
Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8. 


