
DOMES SĒDES NR.17 
LĒMUMI 

(19.12.2014.) 
 

§2 
Par  

 deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
  

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds) un viņas nepilngadīgo bērnu X.X. (vārds, 

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

§3 
Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu 

 
 Saulkrastu novada dome (turpmāk-Dome) 2014.gada 27.augustā pieņēma lēmumu 
Nr.22 (protokols Nr.12) „Par izglītojamā uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādē” (turpmāk-Lēmums) ar kuru nolēma atteikt uzņemt Saulkrastu pašvaldības izglītības 
iestādē „Saulkrastu vidusskola” izglītojamo X.X. (vārds, uzvārds). 
 2014.gada 29.augustā izglītojamā X.X. (vārds, uzvārds) māte X.X. (vārds, uzvārds) 
iesniedza Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (turpmāk-Tiesa) pieteikumu par 
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru X.X. (vārds, uzvārds) dēls X.X. (vārds, 

uzvārds) tiktu uzņemts Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē „Saulkrastu 
vidusskola” (turpmāk- Saulkrastu vidusskola) 1.klasē 2014./2015.mācību gadā, un pienākuma 
uzlikšanu Saulkrastu vidusskolā ieviest un īstenot izglītības programmu kods 21015911 
„Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”. Vienlaikus X.X. (vārds, 

uzvārds)  lūdza Tiesu piemērot administratīvajā lietā pagaidu noregulējumu, ar kuru tiktu 
noteikts pienākums uzņemt izglītojamo X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrastu vidusskolas 1.klasē 
un nodrošināt izglītību bez speciālās programmas. 
 2014.gada 10.oktobrī Tiesa nosprieda noraidīt X.X. (vārds, uzvārds) lūgumu par 
pagaidu noregulējuma piemērošanu lietā, pamatojot, ka X.X. (vārds, uzvārds) pamatizglītības 
apguvei ir nepieciešams izglītoties saskaņā ar Speciālās izglītības programmu, ko Saulkrastu 
vidusskola šobrīd nav licencējusi un nevar īstenot. Minētais apstāklis liedz X.X. (vārds, 

uzvārds) dēlu šobrīd uzņemt Saulkrastu vidusskolas 1.klasē. 
 Tāpat Tiesa nosprieda apmierināt X.X. (vārds, uzvārds) pieteikumu par labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, ar kuru X.X. (vārds, uzvārds) tiktu uzņemts Saulkrastu 
vidusskolas 1.klasē 2014./2015.mācību gadā, un pienākuma uzlikšanu Saulkrastu vidusskolai 
ieviest un īstenot izglītības programmu kods 21015911 „Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem”.  
 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 



375.panta pirmo, otro daļu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzdot Saulkrastu vidusskolai ieviest un īstenot izglītības programmu kods 21015911 
„Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”. 

2. Uzdot Saulkrastu vidusskolai pēc izglītības programmas kods 21015911 „Speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” ieviešanas uzņemt 
X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrastu vidusskolas vispārējās izglītības 1.klasē 2014./2015. 
mācību gadā. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai atmaksā X.X. (vārds, uzvārds) t valsts nodevu 
28,46 euro. 

4. Paziņot X.X. (vārds, uzvārds) par Tiesas sprieduma izpildi. 
5. Paziņot Tiesai par sprieduma izpildi. 

 
 

§4 
Par Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa atbrīvošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas 
14.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 10.12.2014. sēdē (protokols Nr.12), izvērtējot, ka:  

1) 2013.gada 13.novembrī noslēgtais dzīvokļa īres līgums ar X.X. (vārds, uzvārds) par 
Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa XX (adrese) Zvejniekciems, īri, beidzies 
2014.gada 12.novembrī; 

2) Saulkrastu novada domē nav saņemts X.X. (vārds, uzvārds) iesniegums par dzīvokļa 
īres līguma pagarināšanu; 

3) X.X. (vārds, uzvārds) nav pildījis 13.11.2013. noslēgtā īres līguma 2.5. punktu – līdz 
01.07.2014. nav nomaksāts dzīvokļa īres maksas parāds par laika periodu no 
01.01.2013. līdz 31.10.2013. saskaņā ar 14.11.2013. noslēgto vienošanos par nokavēto 
dzīvokļa īres maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos; 

4) nav izpildīts 13.11.2013. noslēgtā īres līguma 2.8. punkts – nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par mājokli ir 39,94 euro. 
Ievērojot iepriekš minēto un  pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri’’ 

6.panta otrās daļas 1.punktu un 13.11.2013. noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3. un 4.5. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Līdz 2015.gada 31.janvārim X.X. (vārds, uzvārds) atbrīvot Saulkrastu novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, par ko tiek sastādīts dzīvokļa nodošanas – pieņemšanas akts un 
Saulkrastu novada domē nodotas dzīvokļa atslēgas. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 
(Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



§5 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas, adrese Puškina iela 14, Rīga, 
09.12.2014. iesniegumu Nr. 9-01/410496-2/9 par rezerves zemes fondā iekļauto zemes 
vienību, kurai nav noteikts lietošanas mērķis. Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2513, platība 0,9 ha, noteikt 
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvaldes un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 
kods – 1201. 

 
 

§6 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 05.12.2014. iesniegumu 
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Saulkrastu novada pašvaldības, reģ.nr. 
90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 
piederošajam īpašumam Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(kad.apz.80130020372), kas izskatīts 10.12.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr. 12, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības 
likuma 19.panta otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Ainažu iela 13B (kadastra apzīmējums 
80130020372), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu; 

2. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
2.1. zemes ierīcības projektā liters ,,1’’ – Ainažu iela 19C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

noteikt lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 2.8724 ha; 

2.2. zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Stirnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi –  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.2728 ha; 

2.3. zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Ainažu iela 17D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 



noteikt lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 6.7939 ha; 

2.4. zemes ierīcības projektā liters ,,5’’ – Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.3525 ha; 

2.5. zemes ierīcības projektā liters ,,7’’ – Ainažu iela 17A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 6.5820 ha; 

2.6. zemes ierīcības projektā liters ,,11’’ – Ainažu iela 13D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 3.2328 ha; 

2.7. zemes ierīcības projektā liters ,,12’’ – Raiņa iela 18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 3.1763 ha. 

3. Piešķirt adresi un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
3.1. zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ – Ainažu iela 17C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

noteikt lietošanas mērķi –  neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, 
kods – 0900, platība 0.1523 ha; 

3.2. zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ – Ainažu iela 17B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, 
kods – 0900, platība 0.1414 ha; 

3.3. zemes ierīcības projektā liters ,,8’’ – Ainažu iela 13A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801, platība 
0.1214 ha; 

3.4. zemes ierīcības projektā liters ,,9’’ – Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kods – 
0903, platība 0.1239 ha; 

3.5. zemes ierīcības projektā liters ,,10’’ – Ainažu iela 13C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi –  neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, 
kods – 0900, platība 0.1200 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
§7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr. 12, 
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”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam 272F, Saulkrasti, 



Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020225:  
 ,,neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 1200 
kv.m,  
 ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0102” – 
platība 3150 kv.m. 
 

§8 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr. 12, 
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”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam ,,Ruduļi’’, Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330040766:  

 ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601” – platība 0.12 ha,  
 ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0102” – 
platība 0.6637 ha. 
 
 

§9 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, 
kas izskatīts 10.12.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 
12, pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu 
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Mežveļas’’ (kadastra apzīmējums 
80330032538), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§10 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) , X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. 
(vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 



10.12.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 12, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu 
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums 
80130030752), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§11 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 12.11.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu,
  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 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 Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80130010174, daļas 1626 kv.m platībā nomu pie nekustamā 
īpašuma Viļņu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 80130010235. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā- EUR 237,07 
(divi simti trīsdesmit septiņi euro 07 euro centi) un EUR 49,78 (četrdesmit deviņi euro 
78 euro centi) 21% PVN, kopā gadā EUR 286,85 (divi simti astoņdesmit seši euro 
85 euro centi). Mainoties zemes īpašuma Ainažu iela 35 kadastrālai vērtībai, mainās 
zemes nomas maksa. 

 
§12 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 

 Saulkrastu novada domē saņemts nodokļu inspektores Vitas Plēpes 25.11.2014. 
iesniegums, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa X.X. (vārds, uzvārds),  jo 
minētā persona nav iekļauta Iedzīvotāju reģistrā, nav personas koda, persona nav 
identificējama. Ar 1992.gada 17.jūlija Saulkrastu pilsētas TDP 19.sasaukuma 19.sesijas 
lēmumu X.X. (vārds, uzvārds) tika piešķirtas zemes lietošanas tiesības Celtnieku ielā 71, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 
Ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr.9§21 X.X. (vārds, uzvārds) tika 
anulētas zemes lietošanas tiesības, bet 2013.gada 12.jūlijā nekustamais īpašums Celtnieku iela 
71, Zvejniekciems, kadastra Nr. 8033 001 0617, reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 
uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda.  Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 
10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13.   



Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”  - personu nevar uzskatīt par 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu X.X. (vārds, uzvārds) par nekustamo 
īpašumu Celtnieku iela 71, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads,  
par zemi  - 238,85 euro, nokavējuma nauda – 241,89 euro, 
kopā parāds  – EUR 480,74 (četri simti astoņdesmit euro 74 euro centi) 

 
§13 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nodokļu inspektores Vitas Plēpes 24.11.2014. 
iesniegumu, kurā  lūgta atļauja dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 283,25 apmērā 
Markam Hudjakovam, jo saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzes informāciju, M.Hudjakovs 
miris 2014.gada 17.maijā. Ar M.Hudjakovu 2013.gada 11.jūnijā noslēgts dzīvokļa īres līgums 
par pašvaldības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa iela 26 – 2, Saulkrasti, īri. Iesniegums izskatīts 
Saulkrastu novada domes 10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13.   
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Markam Hudjakovam, miris 
2014.gada 17.maijā, par nekustamo īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 26 – 2, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 
par zemi  - 194,24 euro, nokavējuma nauda – 31,06 euro, 
par ēkām – 11,16  euro,  nokavējuma nauda – 1,79 euro, 
kopā parāds  – EUR 283,25 (divi simti astoņdesmit trīs euro 25 euro centi) 

 
 

§14 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

samaksas sadalīšanu termiņos 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 24.panta otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Sadalīt līdz 21.12.2015 nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu  
30.49 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 30.44 euro un nokavējuma nauda 0.05 



euro, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 
80130030822, īpašnieks X.X. (vārds, uzvārds), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(EUR) 

 Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

19.01.2015. 2,54  0,00 2,54 
19.02.2015. 2,54  0,00 2,54 
19.03.2015. 2,54  0,00 2,54 
20.04.2015. 2,54  0,00 2,54 
19.05.2015. 2,54  0,00 2,54 
19.06.2015. 2,54  0,00 2,54 
20.07.2015. 2,54  0,00 2,54 
19.08.2015. 2,54  0,00 2,54 
21.09.2015. 2,53  0,01 2,54 
19.10.2015. 2,53  0,01 2,54 
19.11.2015. 2,53  0,01 2,54 
21.12.2015. 2,53  0,02 2,55 

Kopā  30.44  0.05 30.49 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 
  

§15 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

samaksas sadalīšanu termiņos 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 24.panta otro daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Sadalīt līdz 19.03.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
148.61 euro  apmērā, ko sastāda pamatparāds  148.61 euro par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 80130030901, īpašnieks X.X. 
(vārds, uzvārds) saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 

Datums  
Pamatparāds 
(EUR) 

Nokavējuma 
nauda (EUR) Kopā (EUR) 

19.01.2015. 49,54 0,00 49,54 
19.02.2015. 49,54 0,00 49,54 
19.03.2015. 49,53 0,00 49,53 
        
KOPĀ 148,61 0,00 148,61 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
  
 
 



§16 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  

samaksas sadalīšanu termiņos 
 
 Izskatot SIA ,,Rerica”,  reģistrācijas Nr.40003741721, juridiskā adrese Ainažu iela 20, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, valdes priekšsēdētājas J.Rozentāles 28.11.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta otro daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Sadalīt līdz 19.06.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu  
6254.07 euro apmērā, ko sastāda pamatparāds 4938.07 euro un nokavējuma nauda 
1316.00 euro, par nekustamo īpašumu Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. 80130020244, īpašnieks SIA ,,Rerica’’, reģistrācijas Nr. 40003741721, 
juridiskā adreses Ainažu  iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., saskaņā ar parāda 
nomaksas grafiku: 

 

Datums  
Pamatparāds  
(EUR) 

Nokavējuma 
nauda (EUR) Kopā (EUR) 

19.01.2015. 823,01 219,34 1042,35 
19.02.2015. 823,01 219,34 1042,35 
19.03.2015. 823,01 219,34 1042,35 
20.04.2015. 823,01 219,34 1042,35 
19.05.2015. 823,01 219,32 1042,33 
19.06.2015. 823,02 219,32 1042,34 
        
kopā 4938,07 1316,00 6254,07 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
  

§17 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 



31.12.2015.  
 
 

 
§18 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§19 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§20 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



NOLEMJ: 
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds) no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
§21 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds)  no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015.  

 
 

§22 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 Izskatot  X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 

uzvārds), no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 
28.09.2015.  

 
§23 

Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 
slēgtas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu 

 
Izskatot nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 03.12.2014. iesniegumu 

par zvejas nomas tiesību izsoles organizēšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu 
novada teritorijā, kas izskatīts 10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.13, 
pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, Ministru kabineta 
11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 



nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 43., 45. un 48.punktu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu 
novada teritorijā ar zvejas rīkiem –zvejas tīkls un lucīšu murds.  Izsoles veids – slēgta 
mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija šādā sastāvā: 
1.1. Andris Silavnieks – domes deputāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs; 
1.2. Artis Blankenbergs- nekustamo īpašumu speciālists; 
1.3. Jolanta Rudzīte- galvenā grāmatvede; 
1.4. Elmārs Brente- Valsts vides dienesta inspektors 

 
 
 
 



APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes 

2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu 
 Nr.17§23  

 
PAŠPATĒRIŅA ZVEJAS TIESĪBU NOMAS  

IZSOLES NOLIKUMS 
 

1. Izsoles pamatnoteikumi 
 
1.1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā organizējama un 
izsludināma slēgtā izsole pašpatēriņa zvejas nomas tiesību Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 
Saulkrastu novada teritorijā, pircēja noteikšanai. Izsolei tiek nodots brīvais pašpatēriņa zvejas 
tīklu un lucīšu murdu limits. 
1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība’’ 13., 43.,45. un 48.punktu, kas noteic, ka 
slēgta izsole tiek izsludināta, ja uz pašpatēriņa zvejas tiesību nomu zvejai ar zvejas tīklu un 
lucīšu murdu pieteikušies vairāki pretendenti.  
 

2. Izsoles rīkotājs 
2.1. Izsoles rīkotājs ir ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome), 2014.gada 

19.decembra lēmumu Nr. 17§23 apstiprinātā pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles 
komisija (turpmāk – Komisija). 

 
3. Izsoles norises laiks un vieta 

3.1. Izsole notiek 2015.gada 16.janvārī, plkst.12.00 Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
200.telpā, 2.stāva zālē.  

3.2. Ar Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Domē, Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, 102.telpā, Domes mājas lapā internetā: www.saulkrasti.lv, Domes 
informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas”. 

3.3. Sludinājums un nolikums par izsoli publicējams Domes informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu domes ziņas”, pašvaldības mājaslapā internetā. 

 
4. Izsoles objekts 

4.1.      Izsolē tiek izsolītas pašpatēriņa zvejas nomas tiesības ar zvejas rīkiem: 
4.1.1. zvejas tīkls 100 m garumā uz vienu gadu Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā; 
4.1.2. lucīšu murds uz vienu gadu Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā. 
4.2.    Zvejas rīki tiek pārdoti mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tiesībām noslēgt 
           līgumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu.  
 

5. Izsoles pretendenti 
5.1. Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām 

piederošais nekustamais īpašums atrodas Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, un kuras ir iesniegušas Saulkrastu novada domē iesniegumu 
par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu līdz 2014.gada 11.decembrim. 

5.2. Ja Nolikuma 6. punktā minēto personu intereses pārstāv pilnvarota persona, jāiesniedz 
notariāli apliecināta pilnvara. 

5.3. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras neatbilst Nolikuma 5.1. un 5.2.punktā 
noteiktajām prasībām un administratīvi sodītas personas par zvejas un makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumu izdarīšanu. 

 



 
6. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

6.1. Izsoles dalībnieku reģistrēšanās no 2015.gada 16.janvārī plkst. 11:00 Saulkrastu 
novada domē, Raiņa ielā 8, pie izsoles komisijas sekretāres. Izsoles dalībnieku 
reģistrācija beidzas 2015.gada 16.janvārī plkst. 11:50. 

6.2. Izsoles dalībnieki un to pilnvarotie pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrā, 
kurā norāda izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, 
kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu.  

6.3. Ar šajā nolikumā 6.2.punktā noteikto reģistrācijas kārtību ir uzskatāms, ka izsoles 
dalībnieks piekrīt izsoles organizētāja veiktajai personas datu apstrādei.  

6.4. Pie reģistrācijas, izsoles dalībniekam tiek izsniegta izsoles dalībnieka solīšanas karte, 
kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram reģistrā ierakstītajam izsoles dalībnieka 
kārtas numuram. 

6.5. Līdz izsoles sākumam ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas. 
6.6. Līdz izsoles sākumam Komisija izvērtē izsoles dalībnieku atbilstību izsoles noteikumu 

prasībām. 
 

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 
7.1. Izsoles komisijas tiesības: 

7.1.1. pieprasīt papildu informāciju no izsoles dalībnieka, kas piedalās izsolē; 
7.1.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 
7.1.3. veikt citas darbības, kuras paredzētas Nolikumā. 

7.2. Izsoles komisijas pienākumi: 
7.2.1. rīkot izsoli, ievērojot šī Nolikuma noteikumus; 
7.2.2. pēc izsoles iesniegt izsoles protokolus Domei apstiprināšanai; 
7.2.3. informēt izsoles dalībniekus par izsoles rezultātiem. 

 
8. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar izsoles Nolikumu un ar parakstu 
apliecināt, ka tas ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

8.2. Izsoles dalībnieka pienākums ir ievērot Nolikuma prasības. 
 

9. Izsoles norise 
9.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas sastāva. 
9.2. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar Komisijas sastāvu. 
9.3. Komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, kuram nav 

tiesību piedalīties izsolē, izskaidrojot Komisijas lēmumu. 
9.4. Komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli, paziņo izsoles sākumcenu zvejas nomas tiesību 

izsolei, kā arī soli – 10  (desmit) euro, par kādu zvejas nomas tiesību izsoles 
sākumcena tiks paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Zvejas nomas tiesību 
sākumcena zvejai ar zvejas rīku zvejas tīkls un lucīšu murds ir noteikta saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 ‘’Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtība’’ 2. pielikumu. 

9.5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena 
tiek ierakstīta protokolā. 

9.6. Solīšana notiek šādā secībā:  
9.6.1. solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim; 
9.6.2. izsoles vadītājs, uzsākot izsoli, nosauc zvejas nomas tiesību ar zvejas rīku izsoles 

sākumcenu; 
9.6.3. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, izsoles 

vadītājs paziņo solītāju reģistrācijas numurus un piedāvāto cenu; 
9.6.4. ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 



reizes atkārto pēdējo augstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu; 
9.6.5. pēdējais āmura piesitiens noslēdz izsoli un apliecina, ka pēdējais augstākais 

solījums ir pieņemts. 
9.7. Izsoles vadītājs nekavējoties uzaicina izsoles uzvarētāju ar savu parakstu izsoles 

protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 
dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir 
atteicies no nosolītajām zvejas nomas tiesībām ar attiecīgo zvejas rīku. Ja pirms tam 
solīšanā piedalījās vairāki dalībnieki, izsoles vadītājs, izdarot attiecīgu ierakstu 
protokolā, piedāvā pirkt zvejas nomas tiesības ar attiecīgo zvejas rīku iepriekšējam 
solītājam par viņa nosaukto (nosolīto) cenu, par ko šis solītājs parakstās protokolā. 
Izsoles uzvarētājs reizē ar parakstu protokolā, nodod savu kārtas numuru un tālākajā  
izsolē nepiedalās. 

9.8. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz  
Domē dokumentu, kas apliecina samaksu par zvejas nomas tiesību iegūšanu izsolē 
Domes norēķinu kontā LV18UNLA 0050 0219 37756 A/S SEB banka (kā maksājuma 
mērķi norādot ‘’zvejas nomas tiesību izsoles samaksa’’). 

9.9. Ja izsoles dalībnieks nav ievērojis šā nolikuma 9.8.punkta prasības, tad neizpirktās 
zvejas nomas tiesības ar attiecīgo zvejas rīku nododamas atkārtotai izsolei. 

9.10. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 
9.10.1. izsolei nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks; 
9.10.2. izsolē piedalās vairāki izsoles dalībnieki un neviens no tiem nepārsola izsoles 

sākumcenu. 
9.11. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja: 

9.11.1. zvejas nomas tiesību izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šo Nolikumu; 
9.11.2. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts 

publikācijās; 
9.11.3. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums.    
9.12. Komisija piecu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un iesniedz 

Domei. 
9.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs:              Ervīns Grāvītis 
 
 
 
 
 



§24 
Par nekustamā  īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 

20.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, sakarā ar Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2 un Alfrēda Kalniņa iela 26 – 3, Saulkrastos, slikto 
tehnisko stāvokli, kuru remonta izmaksām nepieciešami vismaz EUR 25 000,00, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

§25 
Par nomaksas pirkuma līguma maksājumu grafika apstiprināšanu  

 
Izskatot SIA „Atpūtas serviss”, reģ. Nr. 40003381152, adrese Stirnu iela 1 – 20, Rīga, 

valdes priekšsēdētājas G.Kalvānes 24.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, saistībā ar nomaksas pirkuma 
līguma noslēgšanu par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 42C, 
Saulkrasti, privatizāciju, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA „Atpūtas serviss” norēķināties par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašumu Ainažu iela 42C, Saulkrasti, saskaņā ar šādu maksājumu grafiku: 

Maksājumu grafiks EUR 21 508,20 pamatsummai 
un procentu maksājums par nesamaksāto pamatsummu 

Maksājuma  

termiņš 

Pamatsummas 

maksājums  

Nesamaksātā 

summa 

% maksājums 

no nesamaksātās 

summas   

Maksājuma 

apmērs 

01.06.2015. 2 150,82 21 508,20 537,70  2 688,52 
01.09.2015. 2 150,82 19 357,38 290,36 2 441,18 
01.06.2016. 2 150,82 17 206,56 774,30 2 925,12 
01.09.2016. 2 150,82 15 055,74 225,84  2 376,66 
01.06.2017. 2 150,82 12 904,92 580,72  2 731,54 
01.09.2017. 2 150,82 10 754,10 161,31  2 312,13 
01.06.2018. 2 150,82   8 603,28 387,15  2 537, 97 
01.09.2018. 2 150,82   6 452,46 96,79  2 247,61 
01.06.2019. 2 150,82   4 301,64 193,57  2 344,39 
01.09.2019. 2 150,82   2 150,82 32,26 2 183,08 

KOPĀ 21 508,20 X 3 280,00 24 788,20 
 



§26 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam ,,Kurmīši’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330010964,  
no ,,individuālā dzīvojamo māju apbūve’’, kods 0601  
uz ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība’’, kods- 0101– 
platība 3.24 ha, atbilstoši pašreizējai izmantošanai. 

 
§27 

Brīdinājums par piespiedu izpildi 
 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) 2014.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu 
Nr.9§39 “Par žoga nojaukšanu “Mežvidi 45”” (turpmāk – Lēmums), kurā īpašuma “Mežvidi 
45”, Mežvidi, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (turpmāk – Īpašums)  īpašniecei X.X. 
(vārds, uzvārds) līdz 2014.gada 1.novembrim uzdots nojaukt uz Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošās zemes – ceļi d/s “Mežvidi”, zemes kadastra Nr.8033 002 1701, 
patvaļīgi uzbūvēto žogu. Domes lēmumu X.X. (vārds, uzvārds)  nav pārsūdzējusi. Lēmums 
stājies spēkā. Saulkrastu būvvalde 2014.gada 31.oktobrī apsekoja Īpašumu un konstatēja, ka 
žogs nav nojaukts. Domes ieskatā žoga nojaukšanai tika dots pietiekami ilgs termiņš. Līdz 
šim X.X. (vārds, uzvārds) nav iesniegusi lūgumu žoga nojaukšanas termiņa pagarināšanai.  

X.X. (vārds, uzvārds) 2014.gada 25.jūnijā Saulkrastu novada domei iesniedza 
iesniegumu, kurā norādīts, ka 2014.gada aprīļa mēnesī Būvvaldē iesniegts zemes robežu 
uzmērījums ar koordinātām, kā arī žoga un lietus drenāžas uzmērījums ar koordinātām. Bez tā 
iesniegumā izteikts lūgums, apstiprināt atkāpes un izmainīt nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru par zemi, pielietojot attiecīgi palielinātu koeficentu, kuru pēc vienošanās X.X. (vārds, 

uzvārds) būtu ar mieru maksāt, gadījumā, ja žoga būvniecība veikta ar atkāpēm no zemes 
gabala robežām.  

Saulkrastu novada pašvaldība ir nolīgusi SIA “BaltSurvey” veikt žoga uzmērījumu. 
Topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtas ziņas, kas apstiprina faktu, ka “Mežvidi 45” 
uzbūvētais žogs par 1 (vienu) metru pārkāpj īpašuma robežu gar Vecskolas ielu un pārkāpj 
īpašuma robežas attiecībā pret dārzkopības sabiedrības ielu Draudzības aplis. Tādējādi nav 
ievērotas Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 
„Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - TIAN)  204.punkta prasības, kur norādīts, ka 
žogus būvē pa instrumentāli uzmērītām robežām, žoga augstums 1,80 metri, caurredzamība 
30%. Uzbūvētā žoga augstums ir 2,30 m, pārsniedzot TIAN noteikto žoga augstumu par 0,50 
m. SIA “BaltSurvey” veiktais uzmērījums arī apliecina, ka 2014.gada aprīlī Būvvaldē 
iesniegtajos izpildmērījumos ir norādītas nepareizas un sagrozītas koordinātas. Saulkrastu 
novada domes ieskatā, ir pamats uzskatīt, ka X.X. (vārds, uzvārds) apzināti ir maldinājusi 
Saulkrastu novada pašvaldību.  

Ņemot vērā, ka X.X. (vārds, uzvārds) ir samaksājusi Saulkrastu novada domes 
Administratīvās komisijas 2014.gada 11.februāra sēdē piemēroto administratīvo sodu, kā arī 



2014.gada 25.jūnija iesniegumā minēto papildu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, Domes 
ieskatā X.X. (vārds, uzvārds) pārkāpumu ir atzinusi.  

Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punkts noteic, ka konstatējot patvaļīgu 
būvniecību, kuru nepieļauj normatīvie akti, iestāde pieņem lēmumu par iepriekšējā stāvokļa 
atjaunošanu. Saulkrastu novada pašvaldība nevar pieļaut ielas, kas dārzkopības sabiedrību 
teritorijā izbūvētas minimālā platumā, sašaurināšanu. Būvniecības likuma 18.panta 71. daļa 
nosaka, ja būves īpašnieks nepilda norādītā panta piektajā daļā minēto lēmumu, iestāde veic 
lēmuma piespiedu izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā 
likuma 358.panta otrā daļa nosaka: “Labprātīgi neizpildīta administratīvā akta piespiedu 
izpildi veic šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja likums, uz kura pamata administratīvais akts 
izdots, nenosaka citu kārtību”. Šī panta trešā daļa nosaka: “Ja adresātam nelabvēlīgs 
administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta 
apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts (pārsūdzēts) vai arī ir stājies spēkā 
tiesas spriedums, ar kuru adresāta pieteikums noraidīts. Šo noteikumu nepiemēro gadījumos, 
kad likums pieļauj administratīvā akta izpildi nekavējoties”. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 360. panta pirmajai daļai administratīvo aktu 
izpilda piespiedu kārtā, ja administratīvais akts ir stājies spēkā, administratīvais akts ir kļuvis 
neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts 
labprātīgi. 

Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajā daļā noteikts, ka par piespiedu 
izpildi adresātu vispirms brīdina X.X. (vārds, uzvārds)  līdz 2014.gada 1.novembrim 
labprātīgi nav izpildījusi Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.9§39 “Par 
žoga nojaukšanu “Mežvidi 45””. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 361.panta 
ceturto daļu:  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Brīdināt X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada domes 2014.gada 25.jūnija 
lēmuma Nr.9§39 “Par žoga nojaukšanu “Mežvidi 45”” piespiedu izpildi. 

2. Aicināt X.X. (vārds, uzvārds) līdz 2015.gada 1.martam iesniegt Saulkrastu 
būvvaldē žoga nojaukšanas projektu un līdz 2015.gada 31.maijam labprātīgi 
nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu. 

3. Ja X.X. (vārds, uzvārds) līdz 2015.gada 31.maijam lēmumu neizpilda (žogu 
nenojauc) labprātīgi, Saulkrastu novada pašvaldība veiks lēmuma izpildi piespiedu 
kārtā. 

4. Lēmuma izpildi piespiedu kārtā var uzsākt ar 2015.gada 1.jūniju. 
5. Administratīvā akta piespiedu izpilde tiks veikta uz žoga īpašnieces X.X. (vārds, 

uzvārds)  rēķina.  
6. Šo lēmumu Administratīvā procesa likuma 361.panta piektajā daļā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, 
Rīgā, LV– 1007, septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 

§28 
Par Saulkrastu novada attīstības programmas investīciju daļas aktualizāciju 

 
 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 8.12.2014 iesniegumu 

par Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna 
aktualizāciju, kas izskatīts 10.12.2014 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 



sēdē(protokola Nr.12.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 
ceturto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-
2020. gadam investīciju plānā : 

1.1.Uzdevumu U3.4.2. Sporta infrastruktūras objektu sakārtošana un izbūve – 
papildināt ar pasākumu – Zvejniekciema stadiona modernizācijas 2. kārta, ietverot 
infrastruktūras uzlabošanu (investīciju avots –EJZF un pašvaldības līdzekļi- kopā 
80 000 euro); 

1.2.Uzdevumu U1.3.2 Atbalsts viesu uzņemšanas un pakalpojumu dažādošanas un 
kvalitātes nodrošināšanai papildināt ar pasākumu – infrastruktūras atbalsta 
nodrošināšana uzņēmējdarbības, t.sk. tūrisma nozares uzņēmumiem(investīciju 
avots –ERAF un pašvaldības līdzekļi- kopā 400 000 euro); 

1.3.Uzdevumu U3.1.3. Labiekārtot izglītības iestāžu infrastruktūru un vidi – papildināt 
ar pasākumu – ēkas Noliktavas ielā 10 pārbūve izglītības iestāžu 
vajadzībām(investīciju avots-EJZF, ERAF un pašvaldības līdzekļi- kopā 400 000 
euro). 

2. Aktualizēto Saulkrastu novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam nosūtīt 
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

 
§29 

Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu  
ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” 

 
   Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras Vidzemes 
reģiona 2014.gada 7.oktobra iesniegto sadarbības līguma projektu, kas izskatīts 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 10.decembra sēdē (protokols 
Nr.12), pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā 
ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sadarbības līgumu par pašvaldības autoceļa Pievedceļš izgāztuvei, kurš 
noteikts līguma pielikumā Nr.1, izmantošanu plānotai akciju sabiedrības „Latvijas 
valsts meži” kokmateriālu transportēšanai un uzturēšanai. 

2. Noslēgt ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” sadarbības līgumu (pielikumā).  
 
 



Sadarbības līgums Nr. _____________________________ 
 
Rīgā         2014.gada __.decembrī 
 

 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa 

ielā 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kuras vārdā, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, (turpmāk – Dome), no 
vienas puses, un 

akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas 
Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40003466281, tās struktūrvienības LVM Mežsaimniecība 
meža infrastruktūra direktora Indra Stulpāna personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata 
(turpmāk – LVM), no otras puses 

 (Dome un LVM, turpmāk – PUSES), 
pamatojoties uz to, ka pašvaldības autoceļu, kurus izmanto LVM kokmateriālu (apaļkoku, 
šķeldas) transportēšanai, seguma materiāls ir nolietojies, kokmateriālu transportēšana ir 
apgrūtināta un finansējums pašvaldības autoceļu uzturēšanai ir nepietiekams, PUSES vienojas 
par sadarbību pašvaldības autoceļu izmantošanā un uzturēšanā ar mērķi nodrošināt 
kokmateriālu transportēšanu, nepasliktinot autoceļu tehnisko stāvokli un Saulkrastu novada 
domes 2014.gada 19.decembra lēmuma Nr. 29 “Par sadarbības līguma apstiprināšanu un 
noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” ” (prot. Nr.17§29), noslēdz šādu 
sadarbības līgumu (turpmāk- LĪGUMS): 

 
1. LĪGUMA priekšmets, izpilde un darbības termiņi 

 
1.1. PUSES vienojas par pašvaldības autoceļa, kurš noteikts LĪGUMA pielikumā Nr.1 

(turpmāk – ceļa posms), izmantošanu plānotai LVM kokmateriālu transportēšanai un par 
ceļa posma uzturēšanu. Ar terminu „uzturēšana” PUSES saprot ceļa posmu uzturēšanu, 
veicot ceļa ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 
1.2. LVM vienu nedēļu pirms kokmateriālu transportēšanas uzsākšanas iesniedz Domei 

pieteikumu par plānotās darbībās uzsākšanu, norādot ceļa posmu un laiku). PUŠU 
pārstāvji vienojas par kopējas ceļa posma apsekošanas nepieciešamību un termiņiem. 

 
1.3. PUŠU pārstāvji (ja saskaņots, tad LVM pārstāvis viens) veic ceļa posma apsekošanu un 

fotofiksāžu.  
 
1.4. LVM divu darba dienu laikā pēc apsekošanas iesniedz Domei ceļa posma apsekošanas 

aktu, kas ietver autoceļa tehniskā stāvokļa aprakstu (iesēdumi, risas u.c. ceļa posmu 
raksturojoši tehniskie parametri) ar foto materiālu pielikumā. Apsekošanas akta 
paraugforma ir pievienota LĪGUMAM kā pielikums Nr.2. 

 
1.5. Kokmateriālu transportēšana tiek uzsākta pēc tam, kad ceļa posma apsekošanas aktu ir 

parakstījuši PUŠU pārstāvji. 
 
1.6. Ne vēlāk kā trešajā dienā pēc kokmateriālu transportēšanas pabeigšanas PUŠU pārstāvji 

(ja saskaņots, tad LVM pārstāvis viens) veic ceļa posma apsekošanu un fotofiksāžu.  
 
1.7. LVM divu darba dienu laikā pēc ceļa posma apsekošanas (LĪGUMA 1.6.apakšpunkts) 

iesniedz Domei ceļa posma apsekošanas aktu, kas ietver autoceļa tehniskā stāvokļa 
aprakstu (iesēdumi, risas u.c. ceļa posmu raksturojoši tehniskie parametri) ar foto 



materiālu pielikumā. Apsekošanas akta paraugforma ir pievienota LĪGUMAM kā 
pielikums Nr.3. 

 
1.8. Ja kokmateriālu transportēšanas rezultātā ceļa posma tehniskais stāvoklis ir kļuvis 

sliktāks par LĪGUMA 1.4.apakšpunktā noteiktajā apsekošanas aktā konstatēto, LVM 
viena mēneša laikā veic ceļa posmam nepieciešamos ceļa atjaunošanas un ikdienas 
uzturēšanas darbus, piemērojot normatīvajos aktos noteiktās tehniskās specifikācijas ceļa 
ikdienas uzturēšanas darbiem. Ceļa posma avārijas gadījumā LVM ceļa remontdarbus 
veic nekavējoties. Ceļa posma uzturēšanas darbu pieņemšanai nepieciešamās 
dokumentācijas sagatavošanu nodrošina LVM.  

 
1.9. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim. 
 
1.10. PUSĒM savstarpēji vienojoties ir tiesības pārskatīt LĪGUMA termiņu un to pagarināt 

vai izbeigt LĪGUMU pirms LĪGUMA 1.9.apakšpunktā noteiktā termiņa. LVM ir tiesības 
izbeigt LĪGUMU pirms LĪGUMA 1.9.apakšpunktā noteiktā termiņa, ja LVM pēc 
kokmateriālu transportēšanas pabeigšanas ir izpildījis LĪGUMA 1.8.apakšpunktā 
noteiktos pienākumus. Domei ir tiesības izbeigt LĪGUMU pirms termiņa, ja LVM 
nepilda LĪGUMA 1.8.apakšpunktā noteiktos pienākumus. 

 
2. Domes pienākumi  

2.1.Dome apņemas, ja attiecīgā ceļa posma stāvoklis pieļauj kokmateriālu transportēšanu, 
atļaut šī ceļa posma izmantošanu LVM kokmateriālu transportēšanai; 

2.2.Dome nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, paziņo LVM par jebkādiem 
apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Domes, un padara LĪGUMA izpildi no Domes 
puses neiespējamu. 

3. LVM pienākumi  
3.1.LVM apņemas izmantot ceļa posmu LVM kokmateriālu transportēšanai, ņemot vērā tā 

tehnisko stāvokli, to nepasliktinot;  
3.2.LVM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, paziņo Domei par 

jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no LVM un padara LĪGUMA izpildi no 
LVM puses neiespējamu. 

 
4. PUŠU korespondence 

4.1.PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, 
kad tas nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ 
norādītajām PUŠU adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir 
saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai 
adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties paziņo otrai 
PUSEI. Ja PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu 
nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad PUSES paziņojumi tiek 
uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.  

4.2.PUŠU pārstāvji: 
4.2.1.Domes pārstāvis SIA „Saulkrastu komunālserviss” tālr. 67951361, e-pasts: 
www.komunalserviss.lv; 
4.2.2. LVM pārstāvis: Gatis Lapsa, mob. tel.26420769, g.lapsa@lvm.lv LVM Meža 

infrastruktūras Vidzemes reģiona meža infrastruktūras speciālists. 
4.3. PUŠU kontaktpersonas: 
        4.3.1.Domes pārstāvis: Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, 
tālr. 67142506; e-pasts: andrejs.arnis@saulkrasti.lv, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA izpildīšanu 
Domes vārdā; 
        4.3.2. LVM pārstāvis: LVM Meža infrastruktūras Vidzemes reģiona vadītāja vietnieks  



                  Egils Krastiņš, mob. tel. 29431963, e.krastins@lvm.lv, kurš ir atbildīgs par 
LĪGUMA izpildīšanu LVM vārdā.  
 

5. Nepārvarama vara  
5.1.PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā LĪGUMĀ paredzēto 

saistību neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu 
rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst. Pie nepārvaramas varas vai 
ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, 
normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un ietekmē uzņemtās 
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

5.2.Ja kāda no PUSĒM ir uzsākusi LĪGUMĀ noteikto pienākumu izpildi, bet iestājusies 
nepārvarama vara, otra PUSE nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas 
varas rezultātā. 

 
6. Strīdu izskatīšana 

6.1.PUSES vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo LĪGUMU un 
šī LĪGUMA darbības laikā, PUSES centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 
vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai Latvijas Republikas 
tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 
7. Noslēguma noteikumi 

7.1.Jautājumi, kuri nav paredzēti pie šī LĪGUMA, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

7.2.Šis LĪGUMS ir saistošs PUSĒM, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. 
7.3.Visi šī LĪGUMA grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā un pievienojami pie 

LĪGUMA, kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī LĪGUMA neatņemamu 
sastāvdaļu. 

7.4.LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar pielikumu Nr.1 uz divām lapām, 
pielikumu Nr.2 uz divām lapām, pielikumu Nr.3 uz divām lapām, pa vienam eksemplāram katrai 
PUSEI.  

 
8. PUŠU juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti 

        
  

  
Dome 
Saulkrastu novada dome                                       
Reģ. Nr. LV 90000068680                                         
Juridiskā adrese un adrese  
korespondences saņemšanai:  
Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV-2160                         
Tālrunis: 67951250 
Fakss: 67951150 
E-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
 
 
________________E.Grāvītis  

       z.v.       

LVM 
AS „Latvijas valsts meži” 
LVM Meža infrastruktūra 
Reģ.Nr.:40003466281 
Kristapa iela-30, Rīga, LV-1046 
Birojs, korespondence: 
Bauskas 58A-601 
Rīga, LV-1004 
Tālrunis: 67605482 
Fakss: 67809800 
E-pasts: lvm@lnm.lv 
 
 
________________ I.Stulpāns 
z.v. 
 



Sadarbības līguma 
1.pielikums 

 
PAŠVALDĪBAS  AUTOCEĻU SARAKSTS,  

KURIEM PLĀNOTA PALIELINĀTA INTENSITĀTE 
 
Nosaukums Garums, km Administratīvā teritorija 
Pievedcelš izgāztuvei 0,6 Saulkrastu nov. 

Pašvaldība:  

LVM MI:  
  



Sadarbības līguma 
2.pielikums 

 
APSEKOŠANAS AKTS 

pirms kokmateriālu transportēšanas uzsākšanas 
 

Saulkrasti                                                                                                             2015.gada 
___.___________ 
      (vieta) 

 
Saulkrastu novada dome, tās _____________ personā, (turpmāk – Dome), no vienas puses, 

un  
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, _______________________ personā, (turpmāk – 

LVM), no otras puses,  
abi kopā saukti- Puses,  

pamatojoties uz 2014.gada ___.____________ Sadarbības līguma Nr._____  ______.punktu, 
sastāda  šo aktu par sekojošo: 
 

1. Puses apseko dabā _____________________________________ ceļa posmu saskaņā ar 
shēmu (1.pielikums) un konstatē tā tehnisko stāvokli:  

 I Ceļa posma garums no km ____________ līdz km________________; 
 Kopējais posma garums km ________ 
 
 II Bojājumi 
 

KONSTRUKCIJAS
ADRESE (km) 

KONSTATĒTIE BOJĀJUMI Piezīmes un citi 
bojājumi 

1 CAURTEKAS DEFORMĀCIJA AIZSĒRĒJUMS IZSKALOJUMI 
DEFEKTI 

CAURTEKAS GALA 
NOSTIPRINĀJUMOS 

KOROZIJA  

 …       

 …       

 …       

 …       

 …       

2 CEĻA SEGA 
GRANTS/ ŠĶEMBU 

SLĀNIS 
IESĒDUMI, 

BEDRES 
ŠĶĒRSKRI 

TUMS 
UZAUGUMS UZ 

NOMALĒM 
IZSKALOJU

MI 

 

 …      

 …      

 …      

 …      

 …      

3 
NOBRAUKTU 
VES 

 

 

 …  

 ...  

 …  

 …  

 …  

4 
SĀNGRĀVJI, 
NOGĀZES 

AIZSĒRĒJUMS IZSKALOJUMI 

 

 …   

 …   

 …   

 …   

 …   

5 CITI, t.sk. tilti  

 
   

   

   



   

 
2. Ar šī akta parakstīšanas brīdi LVM ir tiesības izmantot ceļa posmu atbilstoši 2014.gada 

___.____________ Sadarbības līguma Nr.____________________ noteikumiem. 
 
Pielikumā:  

1. Ceļa posma pārskata plāns, kurā iezīmēta ceļa posma atrašanās vieta; 
2. Tehnisko stāvokli raksturojošas fotogrāfijas uz ___ lp. 

 
 
 

  
 
 

Saulkrastu novada dome 
_____________________ pārstāvis 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 

AS “Latvijas valsts meži”  
________________________________pārstāvis 
 
 
 
 
 
__________________________________  



Sadarbības līguma 
3.pielikums 

 
APSEKOŠANAS AKTS 

pēc kokmateriālu transportēšanas pabeigšanas 
 

Saulkrasti                                                                                         2015.gada ___.___________ 
      (vieta) 
                      

 
Saulkrastu novada dome, tās _____________ personā,( turpmāk – Dome), no vienas puses, 

un  
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, _______________________ personā, (turpmāk – 

LVM), no otras puses,  
abi kopā saukti- Puses,  

pamatojoties uz 2014.gada ___.____________ Sadarbības līguma Nr._____  ______.punktu, 
sastāda  šo aktu par sekojošo: 
 

3. Puses apseko dabā _____________________________________ ceļa posmu saskaņā ar 
shēmu (1.pielikums) un konstatē tā tehnisko stāvokli:  

 I Ceļa posma garums no km ____________ līdz km________________; 
 Kopējais posma garums km ________ 
 
 II Bojājumi 
 

KONSTRUKCIJAS
ADRESE (km) 

KONSTATĒTIE BOJĀJUMI  
kuri izveidojušies kokmateriālu transportēšanas rezultātā  

Nepieciešamie darbi un 
apjomi bojājumu 

novēršanai 
(aizpilda gadījumos, ja ceļa 
posma tehniskais stāvoklis 

pasliktinājies) 

1 CAURTEKAS DEFORMĀCIJA IZSKALOJUMI 
DEFEKTI 

CAURTEKAS GALA 
NOSTIPRINĀJUMOS 

 

 …     

 …     

 …     

 …     

 …     

2 CEĻA SEGA 
GRANTS/ ŠĶEMBU 

SLĀNIS 
IESĒDUMI, 

BEDRES 
ŠĶĒRSKRI 

TUMS 
IZSKALOJUMI 

 

 …     

 …     

 …     

 …     

 …     

3 
NOBRAUKTU 
VES 

 

 

 …  

 ...  

 …  

 …  

 …  

4 
SĀNGRĀVJI, 
NOGĀZES 

 

 

 …  

 …  

    

    

    



5 CITI, t.sk. tilti  

 

   

   

   

   

 
 

2. PUSES vienojas par konstatēto bojājumu novēršanu (gadījumos, ja ceļa posma tehniskais stāvoklis ir 
pasliktinājies) līdz 20___.gada ___.___________ 
 

   
20___.gada ___.___________ 
 
Pielikumā:  

1. Ceļa posma pārskata plāns, kurā iezīmēta ceļa posma atrašanās vieta, piketāža un piketāžas 
sākuma punkta piesaiste; 

2. Tehnisko stāvokli raksturojošas fotogrāfijas uz ___ lp. 
 

3. Ceļa posma faktiskais stāvoklis atbilst 20___.g.__. _____________ sastādītajam apsekošanas 
Aktam un 20___.g.__. ______________ apsekošanas Aktā konstatētie bojājumi ir novērsti. 

 
 

Saulkrastu novada dome 
_____________________ pārstāvis 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 

AS “Latvijas valsts meži”  
________________________________pārstāvis 
 
 
 
 
 
__________________________________  

Saulkrastu novada dome 
_____________________ pārstāvis 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 

AS “Latvijas valsts meži”  
________________________________pārstāvis 
 
 
 
 
 
__________________________________  



§30 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  

Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gada 28.novembrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) 
(turpmāk– iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, LV-2160, iesniegums 
ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja meitai X.X. (vārds, 

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

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 10.decembra 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2014.gada 1.decembri aprēķināt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds)  106,72 (simtu seši euro, 72 centi) euro mēnesī par to, ka viņa meita 
X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806. 

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

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, uzvārds)  norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, 
lēmums zaudē spēku. 

 
§31 

Par novada logo apstiprināšanu 
 

Izskatot sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 2014.gada 9.decembra 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 10.decembra Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.12) un 2014.gada 10.decembra Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.12), pamatojoties uz 
Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības un investīciju plānā iekļauto aktivitāti 
„Novada tēla veidošana”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA „DUE” izstrādāto Saulkrastu novada logo. 
2. Līdz 2015.gada 1.februārim Juridiskajai nodaļai izstrādāt logo lietošanas noteikumus. 

 
 



§32 
Par līguma noslēgšanu ar privāto izglītības iestādi „Telpa bērnam”  

par kompensāciju izmaksu  
 
 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam", vienotais reģistrācijas 
numurs 40103739884 (turpmāk – SIA „Telpa bērnam”), valdes priekšsēdētājas Lauras 
Kalniņas 2014.gada 29.oktobra iesniegumu par līguma noslēgšanu ar privāto izglītības iestādi 
SIA „Telpa bērnam” par kompensāciju izmaksu, kas izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 12.novembra sēdē (protokols Nr.11) un 2014.gada 
10.decembra sēdē (protokols Nr.12) un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu par kompensāciju izmaksu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"Telpa bērnam", vienotais reģistrācijas numurs 40103739884, bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs 3 33 2 00956, juridiskā adrese Jersikas 
iela 29-2, Rīga, LV-1003, (pielikumā). 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam" norādītajā 
termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
 



LĪGUMS  
Saulkrastos 

2014.gada ____.decembrī 
 
Par kārtību, kādā tiek maksāta pašvaldības kompensācija 

 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 (turpmāk – Pašvaldība), tās priekšsēdētāja 
Ervīna Grāvīša personā, kurš rīkojas uz Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma pamata, no 
vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam", reģistrācijas numurs 40103739884, 
juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003 (turpmāk – Iestāde), kuru uz Statūtu pamata 
pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Laura Kalniņa, no otras puses,  

abas kopā sauktas Puses, bet katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 28.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” un Saulkrastu novada domes 
2014.gada 19.decembra lēmumu Nr.32 “Par līguma noslēgšanu ar privāto izglītības iestādi 
„Telpa bērnam” par kompensāciju izmaksu” (prot.Nr.17§32), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - 
Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets un termiņš 

1.1. Iestāde apņemas nodrošināt Pašvaldības līdzfinansētu bērnu uzraudzības pakalpojumu 
bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, un ar kuru vecākiem Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību (turpmāk – pakalpojums).  

1.2. Pašvaldība maksā Iestādei līdzfinansējumu par katru bērnu, kuram Saulkrastu novada 
pašvaldība ar domes lēmumu ir piešķīrusi kompensāciju un ar kura vecāku pašvaldībai ir 
noslēgts līgums par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību (turpmāk – 
līdzfinansējums). 

1.3. Līdzfinansējuma apmēru par Iestādes sniegto pakalpojumu vienam bērnam nosaka 
Saulkrastu novada dome, atbilstoši Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas 
realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” noteiktajam. 

1.4. Līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem 
bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā finansējums tiek aprēķināts proporcionāli 
dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu 
iemeslu šī Līguma izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko 
apliecina ģimenes ārsta izziņa. Līdzfinansējums netiek aprēķināts un izmaksāts par 
bērniem, kuri apmeklē Iestādi kopumā mazāk nekā vienu mēnesi.  

1.5. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 
31.augustam. 
 

2. Norēķinu kārtība 
2.1. Iestāde līdz katra mēneša trešajam datumam iesniedz Pašvaldībā rēķinu, kura summa 

veidojas, atbilstoši Līguma 1.2., 1.3. un 1.4.punkta nosacījumiem. Iesniedzot rēķinu, 
Iestāde tam pievieno Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteikto apmeklējuma atskaiti. 

2.2. Pašvaldība šajā Līgumā noteiktā kārtībā aprēķināto finansējuma summu samaksā Iestādei 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un Līguma 2.1.punktā noteiktās atskaites saņemšanas, 



 

ieskaitot to rēķinā norādītajā Iestādes bankas kontā.  
 

3. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība 
3.1. Iestāde: 
3.1.1. nodrošina pakalpojuma un telpu, kurā tas tiek sniegts atbilstību normatīvo aktu prasībām 

un atbild par šo normu neievērošanas sekām; 
3.1.2. atbild par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu atbilstību normatīvo aktu prasībām 

un atbild par šo normu neievērošanas sekām; 
3.1.3. līdz katra kalendāra mēneša trešajam datumam iesniedz Pašvaldībai atskaiti par 

iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu bērniem, kuri atbilst šī Līguma punkta 1.2. 
prasībām, atbilstoši Līguma 1.pielikumam; 

3.1.4. rakstveidā informē Pašvaldību par visiem gadījumiem, kad bērns neapmeklē iestādi ilgāk 
par vienu mēnesi; 

3.1.5. Iestāde atbild par Pašvaldībai sniegto ziņu patiesumu. Iestādes pienākums ir atmaksāt 
līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies Iestādes vainas dēļ, sniedzot 
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības 
uz līdzfinansējumu.  

3.1.6. Iestāde mēneša laikā pēc Pašvaldības paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos 
līdzfinansējuma līdzekļus Pašvaldības bankas kontā.  

3.2. Pašvaldība: 
3.2.1. ir tiesīga kontrolēt bērnu, kuru apmeklē Iestādi, faktisko skaitu Iestādē un tās 

apmeklējumu;  
3.2.2. ir tiesīga pēc Iestādes iesniegtās apmeklējuma atskaites saņemšanas pārbaudīt tās 

pareizību, un gadījumā, ja iesniegtie dati izrādās nepatiesi vai neprecīzi, Pašvaldība ir 
tiesīga pieprasīt Iestādei novērst nepilnības, kā arī atmaksāt līdzfinansējuma pārmaksu, ja 
tāda ir izveidojusies. 

3.3. Par no šī Līguma izrietošo saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Puses atbild 
saskaņā ar Līgumu un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

 
4. Līguma grozīšana, izbeigšana un strīdu izskatīšanas kārtība 

4.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, un tie iegūst juridisku spēku tikai tad, 
ja tos ir parakstījušas abas Puses. Šādas vienošanās kļūst par Līguma pielikumiem un 
neatņemamām sastāvdaļām. 

4.2.Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to vismaz 30 (trīsdesmit) iepriekš 
rakstveidā brīdinot Iestādi. 

4.3.Visus strīdus, kas Pusēm rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja 
pārrunās nav panākta vienošanās, lieta tiek nodota izskatīšanai tiesā. 

4.4.Jautājumus, kas nav noteikti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.5.Līguma izbeigšana pēc vienas vai otras Puses iniciatīvas neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto 
saistību pienācīgas izpildes. 
 

5. Citi noteikumi 
5.1.Jebkādi saskaņā ar šo Līgumu sniedzami Pušu savstarpējie paziņojumi, brīdinājumi, 

pretenzijas un cita veida saziņa ir veicami rakstveidā. 
5.2.Par Līguma izpildi atbildīgās Pušu kontaktpersonas: 
5.2.1. no Pašvaldības puses jautājumos, kas saistīti ar maksājumu veikšanu – grāmatvede 

Astrīda Andersone, tālr. 67142523, e-pasts: astrida.andersone@saulkrasti.lv; 
5.2.2. no Iestādes puses – Laura Kalniņa, tālr. ___________, e-pasts: _________________. 



 

5.3.Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 lapām ar vienu pielikumu, ar 
vienādu juridisku spēku. Pa vienam eksemplāram izsniegts katrai Pusei. 

5.4.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja 
tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras 
akcijas) dēļ. Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību 
izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstiski informē otru 5 (piecu) dienu 
laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes 
kārtību vai izbeigšanu. 
 
 

6. PUŠU REKVIZĪTI 
 

Pašvaldība 
 

Iestāde 

Saulkrastu novada dome  
Reģistrācijas Nr. 90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV-2160, 
e-pasts: dome@saulkrasti.lv 
Konts:   LV78UNLA 0050 0085 2894 8 
AS „SEB bank” 
Bankas kods: UNLALV2X 

SIA "Telpa bērnam"  
Reģ.Nr. 40103739884  
Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003  
Konts: ________________________ 
Banka: 
Bankas kods: 
 

 
 
_____________________________ 
                (Ervīns Grāvītis) 
 
Saulkrastos, 2014.gada ___. decembrī 

 
 
_____________________________ 
                (Laura Kalniņa) 
 
Saulkrastos, 2014.gada __.decembrī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.pielikums 
2014.gada __.decembra līgumam 

par kārtību, kādā tiek maksāta pašvaldības kompensācija 
 

Iestādes atskaite par laika periodu no 201__.gada _____._____________ līdz 201___.gada _____.___________ 
 

Iestādes nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam" 

Juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003 

Reģistrācijas numurs 40103739884 

Banka  

Kods  

Konta Nr.  

 

Nr. 
p.k. 

Bērns (kurš atbilst Līguma 1.2.noteikumiem) 
Dienu skaits, kad sniegts 

pakalpojums 

Dienu skaits, kad 
pakalpojums nav 

sniegts 

Iemesls, kādēļ 
pakalpojums nav 

sniegts (attaisnots, 
neattaisnots) 

Vecāka vārds, 
uzvārds, personas 

kods 
Vecāka paraksts 

vārds uzvārds personas kods 

                  

                  

 

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā 
persona, vai fiziskā persona, 
kas sniedza pakalpojumu 

  

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Datums ___________________________________________________ 

Sagatavotājs   

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis) 

 



 

§33 
Par E.Brumermaņa atbrīvošanu  

no Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata  
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 
Edgara Brumermaņa 25.11.2014. iesniegumu par viņa atbrīvošanu no Administratīvās 
komisijas priekšsēdētāja amata, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2014.gada 10.decembra sēdē (protokols Nr.13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 24.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
nolikuma 2.6.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atbrīvot Edgaru Brumermani no Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās 
komisijas priekšsēdētāja amata ar 2014.gada 19.decembri. 

2. E.Brumermanim nodot un Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniecei Ingrīdai 
Kamoliņai pieņemt komisijas dokumentāciju. 

3. Uzdot vecākajai lietvedei 15 dienu laikā iesniegt informāciju Valsts ieņēmumu 
dienestā par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā. 

 
 
 

§34 
Par aprūpes pakalpojuma cenas izmaiņām SOS Bērnu ciematos  

un par vienošanās slēgšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 04.12.2014. 
iesniegumu Nr. 01-5/210 par SOS Bērnu ciematu asociācijas vēstuli „Par bērna aprūpes 
izmaksām SOS Bērnu ciematos 2015.gadā”, kas izskatīts 10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē, 
protokols Nr.13, un pamatojoties uz SOS Bērnu ciematu asociācijas 03.10.2014. vēstules 
Nr.3-9/97 izdevumu tāmi par aprūpes izmaksu pieaugumu, kā arī ievērojot , ka šobrīd ir 
noslēgti līgumi ar SOS Bērnu ciematu „Īslīce” (Pakalpojuma līgums Nr.16 no 28.10.2010., 
Pakalpojuma līgums Nr.17 no 07.01.2011., Pakalpojuma līgums Nr.3-16/1 no 09.07.2014.) 
par bērnu un jauniešu uzturēšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas noteiktās izmaksas par viena 
bērna uzturēšanos mēnesī EUR 480.00 sākot ar 2015.gada 1.janvāri. 

2. Slēgt vienošanos par četru ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu ievietoto bērnu un 
jauniešu uzturēšanos SOS Bērnu ciematā Īslīcē no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 
31.decembrim.  

 
 
 
 



 

§35 
Par līguma ar privāto izglītības iestādi „Pūces skola”  

par kompensāciju izmaksu pagarināšanu 
 
 Izskatot SIA „Pūces skola” valdes locekles Ivetas Rozenbergas 2014.gada 8.decembra 
iesniegumu par līguma ar privāto izglītības iestādi „Pūces skola” par kompensāciju izmaksu 
pagarināšanu, kas izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2014.gada 
10.decembra sēdē (protokols Nr.12) un Finanšu komitejas 2014.gada 10.decembra sēdē 
(protokols Nr.13), un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu un 2012.gada 5.marta līguma Nr. Li047/01.19.3 „Par kārtību, kādā tiek maksāta 
pašvaldības kompensācija” 6.1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pagarināt 2012.gada 5.marta līguma Nr. Li047/01.19.3. ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Pūces skola”, vienotais reģistrācijas numurs 40103489806, termiņu līdz 
2016.gada 31.augustam;  

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem 2012.gada 5.marta līgumā Nr. Li047/01.19.3. ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Pūces skola”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103489806, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs 3 43 1 
00095, juridiskā adrese Palejas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
(pielikumā). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pūces skola” norādītajā 
termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
 



VIENOŠANĀS 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 
2014.gada ___.decembrī 
 
Par grozījumiem 2012.gada 5.marta līgumā Nr. Li 047/01.-19.3. 

 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastu pilsētā, kuras vārdā, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu 
rīkojas domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis (turpmāk – Pašvaldība), no vienas puses, un 
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pūces skola”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103489806, juridiskā adrese un pakalpojuma sniegšanas adrese Palejas ielā 16, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, LV-2160, kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes locekle Iveta Rozenberga 
(turpmāk – Iestāde), no otras puses, abas kopā sauktas „Puses”, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumu Nr.35 “Par līguma ar privāto izglītības iestādi 
„Pūces skola” par kompensāciju izmaksu pagarināšanu” (prot.Nr.17§35), 2012.gada 5.marta 
līguma Nr. Li 047/01.-19.3. par kārtību, kādā tiek maksāta pašvaldības kompensācija (turpmāk – 
Līgums), 6.1.punktu, vienojas izdarīt Līgumā šādu grozījumu: 
 
1. Pagarināt Līguma 4.1.punktā noteikto līguma termiņu līdz 2016.gada 31.augustam. 
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi, un ir uzskatāma par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 
3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, uz vienas lapas, 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa 

vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 
 
 
Pašvaldība:      Iestāde: 
Saulkrastu novada pašvaldība 
Reģ.Nr. 90000068680 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160  
AS SEB banka 
Konta Nr. LV78UNLA 0050 0085 2894 8                         
Kods: UNLALV2X 
Tālrunis: 67951250 
Fakss: 67951150 
E-pasts: dome@saulkrasti.lv 

SIA „Pūces skola” 
Reģ.Nr. 40103489806 
Palejas iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
LV-2161 
Banka:  
Konta Nr.:  
Tālrunis: 25909629 
E – pasts: info@pucesskola.lv  
 

 
Pašvaldības vārdā:    Iestādes vārdā:  

  
 
 
______________________/E.Grāvītis/ ______________________ /I.Rozenberga/ 

 



 

 

 

§36 
Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu 

neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas 
maksas apmēra noteikšanu” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu” projektu, kas izskatīts 2014.gada 
10.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.13), un, pamatojoties likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai 
piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, 
nomas maksas apmēra noteikšanu”; 

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

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

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

 
 

§37 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes  

2011.gada 31.augusta iekšējos noteikumos Nr.10  
„Iekšējie darba kārtības noteikumi” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 31.augusta iekšējo noteikumu 
Nr.10 „Iekšējie darba kārtības noteikumi” grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 
10.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.13), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos 
noteikumos Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu 
un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”; 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to izdošanas; 
3. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei ar veiktajiem grozījumiem 

iepazīstināt visas Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbiniekus. 
 

 



 

 

 

 
§38 

Par ierobežotas pieejamības informācijas saraksta atjaunināšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto iesniegumu par ierobežotas pieejamības informācijas saraksta 
atjaunināšanu, kas izskatīts 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.13), 
pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta ceturto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uz gadu atjaunināt ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, kas ietverts 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 30.oktobra iekšējo noteikumu Nr.5 „Dokumentu 
pārvaldība Saulkrastu novada domē”. 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākajai lietvedei par ierobežotas pieejamības 
informācijas saraksta atjaunināšanu iepazīstināt visas Saulkrastu novada pašvaldības 
iestāžu amatpersonas un darbiniekus. 

 
 

§39 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 27.7.2011. iekšējos noteikumos Nr.9  

„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” izdošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” grozījumu projektu, kas izskatīts 2014.gada 16.aprīļa 
Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos 
Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki 
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”; 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas; 
3. Likvidēt ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumu (prot. Nr.11§35) 

izveidoto Krājumu uzskaites komisiju. 
 

§40 
Par īres maksas noteikšanu  

 
 Ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.16§42.) cita 
starpā nolemts izīrēt X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrastu novada pašvaldības sociālo dzīvokli 
L.Paegles ielā 2-5, sākot ar 2015.gada 1.februāri, noslēdzot par to līgumu. Izskatot Saulkrastu 



 

 

 

novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas 2014.gada 27.novembra iesniegumu, kurā izteikts 
lūgums noteikt īres maksu sociālajam dzīvoklim Leona Paegles ielā 2 – 5, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80139000506, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 10.decembra sēdē (prot.Nr.13§8), kā arī pamatojoties uz likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pantu un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt sociālā dzīvokļa Leona Paegles ielā 2 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra numurs 80139000506, īres maksu par 1 kvadrātmetru mēnesī vienādu ar 
ēkas apsaimniekošanas maksu, atbilstoši apsaimniekošanas maksai, kāda ir 
apstiprināta dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. 

 
 

§41 
Par laivas un dzinēja nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai  

„Vidzemes zvejnieku biedrība” 
  

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt apkārtējās vides un to veidojošo resursu 
saglabāšanu Saulkrastu novadā un, lai veiktu šī mērķa īstenošanai nepieciešamos regulāros 
reidus un citus pasākumus novada administratīvajā teritorijā, tā iekšējos ūdeņos un jūras 
piekrastē, no lietderības principa, kā arī ņemot vērā, ka biedrība “Vidzemes zvejnieku 
biedrība” sadarbībā ar Saulkrastu novada domi ilgstoši nodarbojas ar apkārtējās vides resursu 
saglabāšanu, tad, izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 08.12.2014 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.12.2014 Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.12), kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14. pantu un 
likuma “Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 
5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo un sesto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” nelietotu 
stiklaplasta laivu AMBER 600(inventāra numurs 8122) ar bilances vērtību 4510,36 
euro un piekaramo dzinēju Tohatsu MFS9.8A3L(inventāra numurs 8118) ar bilances 
vērtību 1900,00 euro. 

2. Noteikt pamatlīdzekļu izmantošanas termiņu 10 gadi. Pamatlīdzekļi tiek nodoti 
biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” kamēr tai ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

3. Biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” nodrošina pamatlīdzekļu uzturēšanu, 
saglabāšanu un attiecīgu izmantošanu, lai veiktu apkārtējās vides resursu saglabāšanai 
nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, tā iekšējos 
ūdeņos un jūras piekrastē, kā arī sedz visus ar tiem saistītos izdevumus. 

4. Ja biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” nodod pamatlīdzekļus citam lietotājam vai 
izmanto citiem mērķiem, kā arī lieto neatbilstoši lietošanas instrukcijai, tad dome 
pamatlīdzekļus pieņem atpakaļ pirms termiņa beigām.  



 

 

 

5. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt rakstveida līgumu.  
6. Uzdot Saulkrastu novada domes Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par 

pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
 

§42 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

pilsētas ceļu un ielu fonda vidējā termiņa izlietošanas  
trīs gadu programmas apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes 06.11.2014. Ielu un ceļu apsaimniekošanas 

komisijas lēmumu (protokols Nr.11), kas izskatīts 10.12.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.13), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 
Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu investīciju programmu trīs gadiem, no Saulkrastu novada 
pašvaldības pamata budžeta, programmas ietvaros: 

1.1. 2015.gadā realizēt Leona Paegles ielas remonta darbus pēc SIA „Ceļu komforts” 
izstrādātā tehniskā projekta „Leona Paegles iela posmā Ainažu iela –Skolas iela, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā” no papildu piesaistītajiem kredīta līdzekļiem 
ielas rekonstrukcijas darbu veikšanai. 

1.2. 2015.gadā izstrādāt tehnisko projektu Bīriņu ielas rekonstrukcijas darbu 
veikšanai. 

1.3. 2016.gadā realizēt Bīriņu ielas rekonstrukcijas darbus un izstrādāt tehnisko 
projektu A.Kalniņa ielas remonta darbu veikšanai. 

1.4. 1.4.2017.gadā realizēt A.Kalniņa ielas rekonstrukcijas darbus. 
2. Katru gadu (2015.,2016.,2017.) ielu seguma atjaunošanas darbu veikšanai apgūt 

līdzfinansējumu 30 % apmērā no kopējā aizņēmuma, bet ne mazāk kā euro 
150 000,  finansējumu iekļaujot katra nākamā gada budžeta projektā. 

 

 
 

§43 
 Par mūzikas instrumentu iekļaušanu  

Saulkrastu novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa 
Klibiķa 2014.gada 3.decembra iesniegumu par mūzikas instrumentu, kuru uzskaites vērtība ir 
zem 213,00 euro par vienību, kas izskatīts 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.13) un pamatojoties uz Ministru kabineta 04.10.2011 noteikumu Nr.764 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā 
"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā 
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" 54.1. punktu, projektos ir atbalstāma jaunu pamatlīdzekļu un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kuru nodrošina atbilstoši Latvijas 
grāmatvedības standartam Nr.7 "Pamatlīdzekļi", un pamatojoties Ministru kabineta 
15.12.2009 noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 



 

 

 

uzskaiti” 10. punktu, kā arī izvērtējot būtiskumu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt iegādātos aktīvus par ilgtermiņa ieguldījumiem un iekļaut Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādes “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” pamatlīdzekļu 
sastāvā šādus mūzikas instrumentus: 

1.1. Sešas vijoles par summu 348,00 euro (vienas vienības vērtība 58 Euro); 
1.2.Četras flautas par summu 568,00 euro (vienas vienības vērtība 142 Euro). 

 
 

§44 
Par grozījumiem budžeta pozīcijā  

“ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”” 
 
 Izskatot darba koordinētājas S.Kipenko 05.12.2014. divus iesniegumus, kas izskatīti 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1.samazināt izdevumu pozīcijas “NVA ESF projekts "Atbalsts bezdarba 

gadījumā"” (Str.084) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 6242 (Bezdarbnieku stipendijas) par 245,00 EUR: 

1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “NVA ESF projekts "Atbalsts bezdarba 
gadījumā"” (084) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 245,00 EUR. 
2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 2014.gada 

izdevumu pozīcijā “NVA ESF projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā"” (Str.084) 
budžetā 58,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1210 (Ēku, telpu 
kārtējie remonti), lai atmaksātu projekta  darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§45 
Par finansējuma piešķiršanu 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma remontam 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
04.12.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 



 

 

 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 2014.gada 
izdevumu pozīcijā “Ēku apsaimniekošana” (Str.017217) budžetā 1000,00 euro 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, būvju telpu kārtējie remonts), 
lai apmaksātu Saulkrastu novada pašvaldības piederošās dzīvokļa Leona Paegles 
iela 2-5, Saulkrastos, remontdarbus.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§46 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 28.11.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību grāmatu iegāde – Saulkrastu 

vidusskola” (Str.02 Fin.127) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 5233 (Bibliotēku krājumi) par 503,00 euro: 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību grāmatu iegāde – Saulkrastu 
vidusskola” (Str.02 Fin.127) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 503,00 euro. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

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

 
 

§47 
Par finansējuma piešķiršanu  

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas budžetā 
 
 Izskatot VJMMS direktores I.Lazdauskas 19.11.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 



 

 

 

NOLEMJ:  
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem VJMMS budžetā (Str.101) 

budžetā 215,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 (Darba devēja 
pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas), lai atmaksātu apbedīšanas pabalstu.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§48 
Par asistentu pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 05.12.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas sociālajam asistentam (18.629)” par 5 

093,00 euro; 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

2.1.palielināt izdevumu pozīcijas “Asistenta pakalpojumi” (088) budžeta izdevumu 
plānu: 

2.1.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildu darbu) par 371,00 euro; 
2.1.2. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 2 562,00 euro; 
2.1.3. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) par 692,00 euro; 
2.1.4. EKK 2279(Iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 1417,00 

euro; 
2.1.5. EKK 2311 (Biroja preces) par 51,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§49 
Par finansējuma piešķiršanu projekta "CHARTS"  

īstenošanai un grozījumu izdarīšanu līgumā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča 2014.gada 
10.decembra iesniegumu, kas skatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 
10.decembra sēdē (prot.Nr.13), kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, kā arī 2012.gada 29.marta sadarbības līguma par projekta „1328R4 
Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability 
(CHARTS)” īstenošanu Nr.9 5.4.punktu,  
 



 

 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 2014.gada 
izdevumu pozīcijā “Projekts "CHARTS"” (Str.017245) budžetā 253,00 EUR apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem), lai atmaksātu projekta “CHARTS” līdzfinansējuma 
maksājumu.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
1. punktā minētos grozījumus. 

3. Noslēgt vienošanos par 2012.gada 29.marta sadarbības līguma par projekta „1328R4 
Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability 
(CHARTS)” īstenošanu Nr.9 beigu termiņa pagarināšanu. 

 
 
 

§50 
Par grozījumiem tautsaimniecības budžetā 

 
 Izskatot finansista G.Vīganta 05.12.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Tautsaimniecības (Str.0171) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevu) par 2 000,00 euro; 
1.1.2. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 800,00 euro; 
1.1.3. EKK 5218 (Celtnes un būves) par 6 403,00 euro; 
1.1.4. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 

par 8 884,00 euro. 
1.2. palielināt Tautsaimniecības (Str.0171) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2236 (Bankas komisijas, pakalpojumi) par 500,00 euro; 
1.2.2. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 400,00 
euro; 

1.2.3. EKK 2241 (Remontdarbi) par 16 017,00 euro; 
1.2.4. EKK 2259 (CSDD Žiro pakalpojumi) par 700,00 euro; 
1.2.5. EKK 2354 (Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi) par 200,00 euro; 
1.2.6. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 270,00 

euro. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 



 

 

 

iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 
 

§51 
Par grozījumiem Saulkrastu sociālā dienesta budžetā 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas 08.12.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Sociālie pabalsti” (Str.083) budžeta 
izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 6270 (Dzīvokļu pabalsti naudā) par 3 860,00 euro; 
1.1.2. EKK 6411 (Pabalsti aprūpējamiem pensionāriem) par 2 000,00 euro. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Sociālie pabalsti” (Str.083) budžeta 
izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 7212 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumi transferti citām 
pašvaldībām) par 3 860,00 euro; 

1.2.2. EKK 6412 (Samaksa par soc.aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 
2 000,00 euro. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§52 
Par pašvaldības grozījumiem 2014.gada speciālajā budžetā 

 
 Izskatot finansista G.Vīganta 10.12.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2014.gada 
izdevumos: 

1.1. samazināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 7 029,00 

euro; 
1.1.2. EKK 224608 (Ūdens novadgrāvju tīrīšana  ielu un ceļu teritorijās) 

par 886,00 euro; 
1.1.3. EKK 231201 (Inventārs – ceļu zīmes) par 295,00 euro; 
1.1.4. EKK 224611 (Grunts ielu un ceļu remonts ar smilts - grants 

maisījumu) par 3 450,00 euro. 



 

 

 

1.2.  palielināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 224607 (Krūmu un koku izciršana ielu un ceļu teritorijās) par 

9045,00 euro; 
1.2.2. EKK 224610 (Ielu remonts ar šķembām  pirms greiderēšanas, 

caurtekas) par 2 615,00 euro. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

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

 
 
 

§53 
Par pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem 

 
 Izskatot finansista G.Vīganta 05.12.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 10.12.2014. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 2014.gada 
izdevumu pozīcijā “Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” (Str.0120) budžetā 12 500,00 euro apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 7211 (Pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību), lai atmaksātu 
izdevumus par Saulkrastu novada deklarēto bērnu izglītību citu novadu izglītību 
iestādēs. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijās 
2.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā “Skolas 

ēkas fasādes remonts”  (Str.017239) budžeta izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 

par 6 533,00 euro. 
2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā “Skolas 

ēkas fasādes remonts”  (Str.017239) budžeta izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi ) par 6 533,00 euro, lai apmaksātu ēkas būvuzraudzību un 
autoruzraudzību kā eksperta izdevumus. 

3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijās 
3.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā “Skolas 

ēkas fasādes remonts”  (Str.017239) budžeta izdevumu plānu: 
3.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 

par 6 700,00 euro. 
3.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā “Projekts 

"Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija"”  (Str.017242) budžeta izdevumu 
plānu: 

3.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 
par 6 700,00 euro, lai atmaksātu projekta “Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija”  būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

4. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
4.1. Ieņēmumu pozīciju „ Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 



 

 

 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.630)” par 35 
761,00 euro; 

5. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
5.1. palielināt izdevumu “Projekts "Zvejniekciema stadiona 

rekonstrukcija"”  (Str.017242) budžeta izdevumu plānu: 
5.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) 

par 28 472,00 euro, lai atmaksātu projekta “Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija”  būvdarbus. 

5.2. palielināt izdevumu “PVN”  (Str.0122) budžeta izdevumu plānu: 
5.2.1. EKK 2511 (Būvniecības PVN) par 7 289,00 euro, lai atmaksātu 

projekta “Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija”  būvniecības PVN. 
6. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi (F400)” par 115 884,00 euro (P582/2014). 
7. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

7.1. palielināt izdevumu pozīciju “Saulkrastu slimnīca”  (Str.18) budžeta 
izdevumu plānu: 

7.1.1. EKK 55010003 (Līdzdalība radniecisko uzņēmu kapitālā, kas nav 
akcijas) par 115 884,00 euro, lai iemaksātu PSIA “Saulkrastu 
Slimnīca” pamatkapitālā projekta realizācijai. 

8. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
tajos lēmuma 1. - 7.punktā (ieskaitot) minētos grozījumus. 

 
 

§54 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” 
izdošanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 05.12.2014. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 10.decembra sēdē 
(protokols Nr.13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
45. un 46.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 29.01.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu”. 

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

 
 

§55 
Par papildus finansējuma piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolas budžetā 

 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora A.Dulpiņa 15.12.2014. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 



 

 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidusskolas 
budžetā (Str.03) budžetā 215,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 
1228 (Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma 
nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), lai atmaksātu 
apbedīšanas pabalstu.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot tajos lēmuma 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§56 
Par grozījumiem Sociālās aprūpes mājas 2014.gada budžetā 

 
 Izskatot Sociālās aprūpes mājas direktores J.Skujiņas 17.12.2014. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Sociālās aprūpes mājas (Str.09) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 3 104,00 euro. 

1.2. palielināt Tautsaimniecības (Str.0171) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 1 850,00 

euro; 
1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 254,00 

euro.  
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

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

 
 

§57 
Par nepabeigtās būvniecības sastāvā esošu objektu  

virzību Saulkrastu novada pašvaldībā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
2014.gada 9.decembra iesniegumu par atsevišķiem nepabeigtiem būvniecības objektiem, kas 
izskatīts 2014.gada 10.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.13) un, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 10.1.apakšpunktā noteikto, kā arī 03.12.2014. izveidotās Saulkrastu 
novada domes darba grupas (Saulkrastu novada domes rīkojums Nr. 1220140114/R306), 
sniegto izvērtējumu par nepabeigtās būvniecības objektiem.  
 



 

 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”-14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,  
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Norakstīt izdevumos 07.03.2011. uzsākto nepabeigtās būvniecības objektu „Ainažu 
ielas posma no Bīriņu ielas līdz Ainažu ielai 11g un Raiņa ielas posma izejas uz jūru 
labiekārtošana” par vērtību 4 937,18 euro; 

2. Norakstīt izdevumos 15.09.2014. uzsākto nepabeigtās būvniecības objektu 
„Elektroietaišu iekārtošana Bērzu alejā” par vērtību 1 318,90 euro; 

3. Palielināt ilgtermiņa ieguldījuma „Sporta halle Zvejniekciems” uzskaites vērtību par 
10.10.2013. gadā uzsāktās nepabeigtās būvniecības objekta izmaksām 256 950,32 

euro, pamatojoties uz „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes”; 
4. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt Saulkrastu novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas galveno grāmatvedi. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 


