
DOMES SĒDES LĒMUMI 
(24.04.2013.)  

§ 2 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aigas Augustovas 

2013.gada 21.marta paziņojumu Nr.8193, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 1304,39 
(viens tūkstotis trīs simti četri lati, 39 santīmi) apmērā par laika periodu no 
2011.gada līdz 2013.gada 1.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma XX(īpašuma adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxx), īpašnieka SIA XX(nosaukums). 

 
 

 
 § 3 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2013.gada 
21.marta pieprasījumu Nr.7121, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 117,19 (viens 
simts septiņpadsmit lati, 19 santīmi) apmērā par laika periodu no 2010.gada līdz 
2013.gada 1.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX(īpašuma adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), īpašnieka 
X.X.(vārds, uzvārds). 

 
 

 § 4 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2013.gada 
5.aprīļa pieprasījumu Nr.8739, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 



 

18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 70,86 
(septiņdesmit lati 86 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada 4.ceturkšņa 
līdz 2013.gada 1.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX 
(īpašuma adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), 
īpašnieka X.X.(vārds, uzvārds).  

 
 § 5 
Par  

 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Kaspara Selecka 2013.gada 
4.aprīļa paziņojumu Nr.5493, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 106,33 
(viens simts seši lati, 33 santīmi) apmērā par laika periodu no 2011.gada 
3.ceturkšņa līdz 2013.gada 1.ceturksnim ar nokavējuma naudu no nekustamā 
īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxx), īpašnieka X.X.(vārds, uzvārds). 

 
 
 

 § 6 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

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

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.04.2013. sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  



 

1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
(kadastra apzīmējums xxxxx), kopējā platība 4484 m2, lietošanas mērķi  
no „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods- 0600” 
uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods- 0201”, 
atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai. 

 
 

 
 

 § 7 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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

Finanšu komitejas 10.04.2013. sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz 2002.gada 1.jūnijā 
noslēgtā zemes nomas līguma Nr.05/103 punktu 2.2., 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Pagarināt uz 10 gadiem 2005.gada 1.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar 
X.X.(vārds,uzvārds) par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma 
adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 300 m2 
platībā iznomāšanu bez apbūves tiesībām.  

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

 
 

 § 8 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot SIA XX (nosaukums) valdes priekšsēdētāja X.X. (vārds, uzvārds) 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.04.2013. sēdē 
(protokols Nr. 5), pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Noslēgt ar SIA XX (nosaukums) zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 2880 m2 platībā iznomāšanu ēku īpašuma 
– kafejnīcas, (kadastra apzīmējums xxxxx), uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības - LVL 
459,04 (četri simti piecdesmit deviņi lati, 04 santīmi) un LVL 96,40 (deviņdesmit 



 

seši lati, 40 santīmi) 21% PVN, kopā gadā LVL 555,44 (pieci simti piecdesmit 
pieci lati, 44 santīmi). 

 
 

 
 

§ 9 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot SIA XX (nosaukums) valdes locekļu X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. 

(vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 10.04.2013. sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Noslēgt ar SIA XX (nosaukums) zemes nomas līgumu uz laika periodu no 
15.05.2013. līdz 30.09.2013. par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX 
(īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 
170 m2 platībā iznomāšanu vasaras kafejnīcas uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu LVL 200,00 (divi simti lati, 00 santīmi) un LVL 42,00 
(četrdesmit divi lati, 00 santīmi) 21% PVN, kopā mēnesī LVL 242,00 (divi simti 
četrdesmit divi lati, 00 santīmi). 

 
 
 
 

 § 10 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
Izskatot IK XX (nosaukums) valdes priekšsēdētāja X.X. (vārds, uzvārds) 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 10.04.2013. sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere, M.Vītols, 
S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- nav, 
„atturas”- 1 (S.Osīte), 
 
-OLEMJ:  

1. Noslēgt ar IK XX (nosaukums) zemes nomas līgumu uz 2 (diviem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 160 m2 platībā iznomāšanu kafejnīcas un 
bērnu rotaļu laukuma uzturēšanai. 



 

2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 140,00 (viens simts četrdesmit lati, 00 santīmi) 
un LVL 29,40 (divdesmit deviņi lati 40 santīmi) 21% PVN, kopā gadā LVL 
169,40 (viens simts sešdesmit deviņi lati 40 santīmi). 

 
 
 
 

 § 11 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

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

13.03.2013. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Atlikt līdz 01.05.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
Ls 205,41 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 202,51 un nokavējuma nauda Ls 
2,90, par nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., (kadastra apz. xxxxx), tiesiskais valdītājs X.X (vārds, uzvārds) , saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

03.06.2013. 16,88 0,24 17,12 
01.07.2013. 16,88 0,24 17,12 
01.08.2013. 16,88 0,24 17,12 
02.09.2013. 16,88 0,24 17,12 
01.10.2013. 16,88 0,24 17,12 
01.11.2013. 16,88 0,24 17,12 
02.12.2013. 16,88 0,24 17,12 
01.01.2014. 16,88 0,24 17,12 
03.02.2014. 16,88 0,24 17,12 
03.03.2014. 16,88 0,24 17,12 
01.04.2014. 16,87 0,25 17,12 
01.05.2014. 16,84 0,25 17,09 

Kopā  202,51 2,90 205,41 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 

 
 § 12 

Par adreses piešķiršanu 
 

Izskatot X.X (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X (vārds, uzvārds)  
iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1  un 11. punktu,  
 



 

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

1. Piešķirt adresi ēkām un būvēm, kas funkcionāli saistītas ar zemes īpašumu XX 
(īpašuma adrese), (kadastra apzīmējums xxxxx), XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads. 

 
 
 

 § 13 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) un DKS XX valdes 

priekšsēdētāja X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 10.04.2013. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz 
Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” un Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu „DKS XX” 4.zemes vienības, (kadastra 
apzīmējums xxxxx), XX (īpašuma adrese), (kadastra apzīmējums xxxxx) un XX 
(īpašuma adrese)(kadastra apzīmējums xxxxx), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

 
§ 14 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

Izskatot SIA XX (nosaukums) iesniegumu, kas izskatīts 10.04.2013. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, 
kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, Ministru kabineta 
12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese), (kadastra apzīmējums 
xxxxx), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 



 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 

 
§ 15 

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” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, ½(vienas otrās) domājamās daļas apmērā, laika periodā no 01.01.2013. līdz 
31.12.2013.  

 
 

 § 16 
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”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.  

 

 

 
§ 17 

Par atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projektu 2013.-2020.gadam 
 

Izskatot Ministru Kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes (protokols Nr.11) 
lēmumu, kurā tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-
2020.gadam un noteikts, ka katra pašvaldība pati pieņem lēmumu par to, vai atkritumu 
apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski svarīga nozare, kas tika izskatīts 10.04.2013. 



 

Tautsaimniecības attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir Saulkrastu novada pašvaldībai stratēģiski 
svarīga nozare. 

 
§ 18 

Par procesuālā termiņa atjaunošanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu ar prasību atjaunot procesuālo termiņu 
būvatļaujas un 2010. gada 17. februāra akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā 
apstrīdēšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.04.2013. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Administratīvā procesa 
likuma 46. un 48. Pantu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere, M.Vītols, 
S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- nav, 
„atturas”- 1 (S.Osīte), 
 
-OLEMJ:  

1. Atteikt atjaunot procesuālo termiņu.  
 
 
 

 § 19 
Par žoga būvniecību  

 
Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu ar prasību par žoga, kas atrodas starp 

īpašumiem XX (īpašuma adrese) un XX (īpašuma adrese), Saulkrastos, kura būvniecību 
veica īpašuma XX (īpašuma adrese) īpašnieks X.X. (vārds ,uzvārds) sakārtošanu atbilstoši 
normatīviem aktiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 10.04.2013. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Civillikuma likuma 
1092. pantu, Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr. 17 „Saulkrastu novada 
teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa”, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 31. oktobra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.14§33), Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
204.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  



 

1. Nekustamā īpašuma XX (īpašuma adrese) Saulkrastos īpašniekam X.X.(vārds 

,uzvārds) līdz 2013. gada 1. augustam nodrošināt nekustamā īpašuma XX (īpašuma 
adrese), Saulkrastos žoga caurredzamību atbilstoši Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 204.punkta prasībām.  

 
 

§ 20 
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 
Izskatot Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Saulkrastu novadā” projektu, kas izskatīts 10.04.2013. Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt pievienoto saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā” projektu. 

2. Atzīt par spēkā neesošiem 29.06.2011. Saulkrastu novada domes saistošos 
noteikumus Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes ziņas” un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā.  

 
 § 21 

Par ēdināšanas izdevumu apmaksu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu „Par ēdināšanas izdevumu apmaksu 
X.X. (vārds, uzvārds) ”, kas izskatīts 10.04.2013. Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 29.06.2011. saistošo 
noteikumu Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 22.4.apakšpunktu, 
SOPA programmas datiem, izziņu no darbavietas par X.X. (vārds, uzvārds) ienākumiem 
un ņemot vērā to, ka minētā ģimene ir daudzbērnu ģimene,  

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

1. Apmaksāt no Saulkrastu sociālā dienesta budžeta X.X. (vārds, uzvārds), ēdināšanas 
izdevumus bērnu attīstības centrā „Pūces skola”, pēc piestādītā rēķina.  

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2013.  
 
 



 

                                                   
 § 23 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 

pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 
 

 Izskatot Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes V.Spitanes sagatavotos grozījumus 
Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”, un pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas 10.04.2013 atzinumu (protokols Nr.5) un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 
pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei””.  

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

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

 

§ 24 

Par pamatbudžeta norēķinu konta noteikšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes J.Rudzītes 2013.gada 
09.aprīļa iesniegumu, kas izskatīts 10.04.2013. Finanšu komitejas sēdē (Protokols Nr.5) un 
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Noteikt AS SMP bankas kontu Nr. LV31MULT1010514870010 par Saulkrastu 
novada domes pamatbudžeta norēķinu kontu sākot ar 2013.gada 02.maiju. 

 
 § 25 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā  
 

Izskatot sagatavotos grozījumus Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 



 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, un pamatojoties 
uz Finanšu komitejas 10.04.2013 atzinumu (protokols Nr.5) un likuma „Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2009.gada 
13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””.  

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

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

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu un lēmējvaras 
struktūrshēmu . 

 

  
 § 26 

Par grozījumiem Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumos  
Izskatot Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes V.Spitanes sagatavotos grozījumus 

Saulkrastu novada domes 2009.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”, kas sagatavoti ievērojot 2013.gada 
27.marta lēmumu (protokols Nr.4, §44), ar kuru tiek reorganizēta Saulkrastu novada 
pašvaldības iestāde „Kapu saimniecība” un pašvaldības iestādes funkcijas tiek nodotas 
Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļai un ievērojot, ka ar grozījumiem tiek 
mainīts Labiekārtošanas nodaļas kapsētas darbinieku darba laiks, kas ir atšķirīgs no 
2011.gada 31.augusta iekšējos noteikumos Nr.10 „Iekšējie darba kārtības noteikumi” 
noteiktā, nepieciešams papildināt minētos noteikumus. Grozījumi izskatīti Finanšu 
komitejā 10.04.2013 (protokols Nr.5). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 
pirmās daļas 1.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi 2008.gada 
23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi”. 

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

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

4. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 31.augusta iekšējos 
noteikumos Nr.10 „Iekšējie darba kārtības noteikumi”. 



 

 

 
 

§ 27 

Par Saulkrastu pilsētas kapsētā sniegto pakalpojumu 
 un apbedījumu vietu izcenojumiem 

 Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2013.gada 9.aprīļa iesniegumu, kas 
izskatīts 2013.gada 10.aprīļa Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.5), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu pilsētas kapsētā no 02.05.2013. sniegto pakalpojumu un 
apbedījumu vietu izcenojumus. 

 
 

 
§ 28 

Par grozījumiem Kapu saimniecības un Labiekārtošanas nodaļas budžetos 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 09.04.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Kapu saimniecības un Labiekārtošanas budžetos 2013.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Kapu saimniecības izdevumu plānu un palielināt Labiekārtošanas 

nodaļas izdevumu plānu sekojošos kodos un norādītajā apmērā: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 

mēneša atalgojums) par 8 000,00 latiem; 
1.1.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 159,00 latiem; 
1.1.3. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 950,00 latiem; 
1.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 2300,00 latiem; 
1.1.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) par 367,00 latiem; 
1.1.6. EKK 1227 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iemaksas) par 320,00 latiem; 
1.1.7. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem neaprēķina iemaksas) par 200,00 latiem; 
1.1.8. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 123,00 latiem; 
1.1.9. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 146,00 latiem; 
1.1.10. EKK 2223(Maksa par elektroenerģiju) par 403,00 latiem; 



 

1.1.11. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 
5 029,00 latiem; 

1.1.12. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 1 343,00 latiem; 
1.1.13. EKK 2252 (Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi) par 16,00 

latiem; 
1.1.14. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 111,00 latiem; 
1.1.15. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 180,00 latiem; 
1.1.16. EKK 2341 (Medikamenti) par 20,00 latiem; 
1.1.17. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 40,00 latiem; 
1.1.18. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 282,00 latiem. 

 
2. Likvidēt ar 2013.gada 2.maiju Kapu saimniecības štatu sarakstu un papildināt 

Labiekārtošanas nodaļas štatu sarakstu ar trīs štata vietām – kapsētas pārzinis, 
kapsētas pārziņa palīgs, kapu teritorijas sētnieks, nemainot mēnešalgu minētiem 
amatiem. 

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

 

 
§ 29 

Par papildlīdzekļu piešķiršanu darbvietu iekārtošanai 
Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 03.04.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. 
(protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Sociālā dienesta budžetā 1 
310,00 latu apmērā EKK 23121 (Inventārs), lai iegādātos mēbeles darbavietai 
Zvejniekciemā un iegādātos 6 biroja krēslus. 

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

 
 

 § 30 
Par dzīvokļa īpašuma parādsaistībām 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 11.03.2013. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. 
(protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  



 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Tautsaimniecības budžetā 
255,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2244 (Ēku, būvju, telpu 
uzturēšana), lai atmaksātu dzīvokļa parādsaistības pamatojoties uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” rēķinu Nr.020205-1302. 

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

 
 
 

 § 31 
Par finansējuma piešķiršanu kabinetu remontiem un mēbelējumam 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka A.Gavara 08.04.2013. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. 
(protokols Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 
budžetā 4 500,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti), lai veiktu remontdarbus IT speciālista kabinetā (servera 
telpa). 

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Labiekārtošanas nodaļas 
budžetā 1 350,00 latu apmērā EKK 23121 (Inventārs), lai iegādātos mēbeles 
jaunajā kabinetā. 

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

 
 
 

 § 32 
Par budžeta ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 09.04.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi” (EKK 

21.4991) par 4 442 latiem. 
2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumu pozīciju: 



 

2.1. „Projekts „Can I Help You” par 4 442 latiem (EKK 2121 (Ārvalstu 
komandējumi – dienas naudas) 576 lati un EKK 2233 (Transporta pakalpojumi) 
3 866 lati); 

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

 
 

 § 33 
Par budžeta ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 09.04.2013. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  
1.Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Ieņēmumu pozīciju „Procentu ieņēmumi no konta atlikumiem” (EKK 
08.623) par 400 latiem; 

1.2. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem” (EKK 18.6262) 
par 500 latiem; 

1.3. Ieņēmumu pozīciju „Vecāku finansējums VJMMS” (EKK 21.353) par 2 
100 latiem. 

2.Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumu pozīciju: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Dome” par 100,00 latiem EKK 8100 (Zaudējumi no 

valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksājumiem);  
2.2. Izdevumu pozīciju „Dzimtsarakstu nodaļa” par 1 074,00 latiem; 
2.3. Izdevumu pozīciju „VJMMS vecāku finansējums” par 2 100,00 latiem. 

3.Samazināt Saulkrastu novada domes 2013.gada budžeta izdevumu pozīciju: 
3.1. Izdevumu pozīciju „Sociālā māja” par 13 340,00 latiem; 
3.2. Izdevumu pozīciju „VJMMS dotācijas” par 882,00 latiem. 

4.Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu bibliotēkas budžeta 2013.gada izdevumos: 
4.1. samazināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 
4.1.1. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 28,00 latiem. 
4.2. palielināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 
4.2.1. EKK 2229 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 28,00 

latiem. 
5.Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada speciālā budžeta ieņēmumus: 
5.1. Ieņēmumu pozīciju „maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces” (EKK 

09.460) par 5 000 latiem; 
5.2. Ieņēmumu pozīciju „Autoceļu fonds” (EKK 18.627) par 13 800 latiem. 
6. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013.gada speciālā budžeta izdevumu pozīciju: 
6.1. Izdevumu pozīciju „Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” par 13 800,00 latiem 

(EKK 224601 (Sniega tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 10 000,00 latiem un EKK 
224610 (Ielu remonts ar šķembām pirms greiderēšanas) par 3 800,00 latiem).  

7. Augstāk norādītajos punktos minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem. 



 

 
 

§ 34 
Par grozījumiem 30.01.2013.saistošajos noteikumos -r.2 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu” 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 04.04.2013. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 10.04.2013. (protokols 
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- nav, 
„atturas”- 1 (S.Ancāne), 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 30.01.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 
2013.gadam”. 

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

 
  

§ 35 
Par iekšējo noteikumu „Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada 

pašvaldībā” Pielikuma -r.1 „Saulkrastu novada domes ierobežotas pieejamības 
informācijas saraksts” ikgadējo apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās ekspertes Vitas Spitanes 17.04.2013. 

iesniegumu un pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta ceturto daļu par 
ierobežotas pieejamības statusa informācijai noteikšanu uz vienu gadu,  
   
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 27.04.2011. iekšējo noteikumu Nr.3 
„Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada pašvaldībā” Pielikumu Nr.1 „Saulkrastu 
novada domes ierobežotas pieejamības informācijas saraksts” uz vienu gadu. 

 
 

§ 36 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 16.04.2013. 

iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  
 



 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, 
S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis,  
 
-OLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam E.Grāvītim apmaksātu ikgadējā 
atvaļinājuma par nostrādāto laika periodu no 2011.gada 14.jūlija līdz 2012.gada 
13.jūlijam atlikušo daļu - 2 (divas) darba dienas, sākot ar 2013.gada 26.aprīli līdz 
2013. gada 29.aprīlim (ieskaitot). 

2. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.03.2011.iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā 
var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu” 1.2.1. punktu, piešķirt E.Grāvītim 
apmaksātu papildatvaļinājumu- 7 (septiņas) darba dienas sākot ar 2013.gada 
30.aprīli līdz 2013.gada 10.maijam (ieskaitot). 

3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 30.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”, piešķirt E.Grāvītim pabalstu 
aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā - 25% apmērā no E.Grāvīša mēnešalgas. 

 
 
 

 § 37 
Par Skultes ostas pārvaldes aizdevuma nodrošinājumu 

  
Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka I.Akulova 18.04.2013. iesniegumu Nr. 71/1-20, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

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

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

 
 

 § 38 
Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2012.gada pārskata apstiprināšanu 

 
 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa G.Ozoliņa 18.04.2013. 
iesniegumu Nr. 129/01-9 un iesniegumam pievienoto SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
2012.gada pārskatu, kur pārbaudi veicis zvērināts revidents Māris Biernis (prakses 
sertifikāta Nr. 148), pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 47.panta otro daļu un 48.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 
 



 

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

1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2012.gada pārskatu. 
2. Pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas un no 

turpmāko gadu peļņas. 
 

§ 39 
Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2012.gada pārskata apstiprināšanu 

 
 Izskatot PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2012.gada pārskatu, kur pārbaudi veikusi 
zvērināta revidente Ārija Ungure (prakses sertifikāta Nr. 63), pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47.panta otro daļu un 48.panta 
pirmās daļas 1. un 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2012.gada pārskatu. 
2. Pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas un no 

turpmāko gadu peļņas. 
 
 

 § 40 
Par SIA „ZAAO” gada pārskata apstiprināšanu 

 
 Izskatot SIA „ZAAO” 2012.gada pārskatu, kur pārbaudi veikusi zvērināta 
revidente Aija Krūtaine (prakses sertifikāta Nr. 71), pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47.panta otro daļu un 48.panta pirmās 
daļas 1. un 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Osīte, 
M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Krūmiņš), 
„pret”- nav, „atturas”- nav, 
 
-OLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2012.gada pārskatu . 
2. Pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas un no 

turpmāko gadu peļņas. 
 

§ 41 
Par 2012. gada pašvaldības pārskatu un zvērināta revidenta apstiprināšanu 

 
 Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas 
Rudzītes 22.04.2013. iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 71.panta pirmo daļu un saskaņā ar Latvijas 



 

Republikas Ministru kabineta 17.08.2010 noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2012. gada pārskatu. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs” 2012. gada pārskatu. 
3. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” 2012. gada 

pārskatu. 
4. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2012. gada pārskatu. 
5. Apstiprināt zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāta numurs 148 (SIA 

auditorfirma „Inspekcija AMJ”), Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma 
sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu. 

 
 

§ 42 
Par līdzekļu piešķiršanu klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanai 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības policijas 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu ar 

lūgumu atļaut slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju biedrību „Dzīvnieku 
patversme Mežavairogi”, reģ.Nr.40008187785, par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un ievērojot, ka biedrība „Dzīvnieku 
patversme Mežavairogi” nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

1. Paredzēt 2014.gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus Ls 6000 apmērā, 
iepirkuma līguma noslēgšanai ar biedrību „Dzīvnieku patversme Mežavairogi”. 

2. Noslēgt līgumu ar biedrību „Dzīvnieku patversme Mežavairogi”, 
reģ.Nr.40008187785, par līgumcenu Ls 12 600.  

 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
-ākamā domes sēde paredzēta trešdien, 29.maijā plkst.15.00 Saulkrastu novada 

domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.



 


