
DOMES SĒDES NR.3 LĒMUMI 
(26.02.2014.) 

 
§2 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA “Salvus”, reģ.nr.40103223713, juridiskā adrese Skanstes iela 12, Rīga, 
LV-1013 pilnvarotās personas SIA “Latio Namsaimnieks”, reģ.nr.40003261579 juridiskā 
adrese Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, 2014.gada 15.janvāra iesniegumu Nr.113/LNi, 
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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

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

 
 

§3 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
 Izskatot SIA “Salvus”, reģ.nr.40103223713, juridiskā adrese Skanstes iela 12, Rīga, 
LV-1013 pilnvarotās personas SIA “Latio Namsaimnieks”, reģ.nr.40003261579 juridiskā 
adrese Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, 2014.gada 15.janvāra iesniegumu Nr.113/LNi, 
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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par 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. 

 
§4 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 
 Izskatot SIA “Salvus”, reģ.nr.40103223713, juridiskā adrese Skanstes iela 12, Rīga, 
LV-1013 pilnvarotās personas SIA “Latio Namsaimnieks”, reģ.nr.40003261579 juridiskā 
adrese Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, 2014.gada 15.janvāra iesniegumu Nr.113/LNi, 
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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par 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. 

 
§5 

Par adreses piešķiršanu 
 

 Izskatot XX (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz 03.11.2009. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. (xxxxx) adresi –XX (adrese), 
Saulkrastu pag., Saulkrastu novads.  

 
 

§6 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 23.3. un 28. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
lietošanas mērķi 2.zemes vienībai, kadastra apzīmējums (xxxxx), zemes platība 
0,014 ha  
no „individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  
uz „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101”. 

 
 
 

 
 

§7 



Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

 
 Izskatot VSIA „Melioprojekts’’ sertificētas mērnieces Ilzes Suharevskas 
14.02.2014. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē 
(protokols Nr. 2), 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu Rīgas iela 28 (kadastra apzīmējums 
80130030766) un Rīgas iela 32C (kadastra apzīmējums 80130030668), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – Rīgas iela 32C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

3. Noteikt dalīto lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 1225 m2;  
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201, 
platība 537 m2. 

 
  
 
 

§8 
Par atļauju realizēt detālplānojumu pa daļām zemes gabalam  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols Nr. 2), 
konstatēts, ka ar Saulkrastu novada domes 25.11.2009. lēmumu Nr.13 §87 „Par 
detālplānojuma „Ladiņi”, ,,Vecladiņi”, ,,Kalnladiņi” un ,,Mazladiņi” apstiprināšanu”, 
apstiprināts detālplānojums, bet jaunizveidotajiem zemes gabaliem nav piešķirtas adreses 
un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 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 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut realizēt detālplānojumu pa daļām, ievērojot izstrādāto detālplānojumu zemes 
gabaliem „Ladiņi’’, „Vecladiņi’’, „Kalnladiņi’’ un „Mazladiņi’’, atdalot divus 



zemes gabalus detālplānojumā „liters 11’’ un „liters 12’’ no nekustamā īpašuma 
„Vecladiņi’’ 3.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330040668. 

2. Piešķirt adresi un noteikt lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
2.1. detālplānojumā „liters 11’’- „Jūras’’, Lilaste, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

novads, lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods- 0601; 
2.2. detālplānojumā „liters 12’’- „Jaunjūras’’, Lilaste, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu novads, lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods- 
0601; 

 
§9 

Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, 
 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 adreses un nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību atdalīšanu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols 
Nr. 2), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 
daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 
8. un 12. punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ķempji”, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330040119, atdalot katru zemes vienību, izveidojot jaunus 
nekustamos īpašumus. 

2. Piešķirt 2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040121, platība 0.48 ha, 
nosaukumu „Tomkalni’’, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, nosakot 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201. 

3. Piešķirt 3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040729, platība 0.5804 ha, 
nosaukumu „Fricīši’’, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, nosakot 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods- 0201. 

4. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma „Ķempji’’ 1. zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80330040119, Bātciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

5. Piešķirt adresi un noteikt lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
5.1. zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – „Ķempji’’, Bātciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu novads, lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601, platība 0.12 ha; 

5.2. zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – „Veltiņas’’, Bātciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601, platība 0.22 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods - 0201, platība 0.2 ha; 



5.3. zemes ierīcības projektā „liters 3’’ – „Lamšas’’, Bātciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601, platība 0.33 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods - 0201, platība 0.4 ha; 

5.4. zemes ierīcības projektā „liters 4’’ – „Gustiņi’’, Bātciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601, platība 0.12 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods - 0201, platība 0.18 ha. 

 
 

§10 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), kas izskatīts 12.02.2014. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr. 2), 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 44 (kadastra apzīmējums 
80330011356), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 
 

§11 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds) SIA „Zviedrijas mežu fondi’’ 
un X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas 21.01.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
12.02.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), 
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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu „Jaunbāžas” (kadastra Nr. 80330030476), 
Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, un „Līči 81’’ (kadastra Nr. 80330030045), Līči, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu novads zemes ierīcības projektu. 



2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 

§12 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
12.02.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību’’7.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt 29.06.2009. zemes nomas līgumu Reģ.nr.13/09/19.2. ar X.X. (vārds, 

uzvārds) par pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra nr.(xxxxx). 

2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 10 
(desmit) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra nr.(xxxxx), 0.0558 ha platībā iznomāšanu. 

3. Zemes nomas maksa 0.5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.  
 

§13 
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  

pagarināšanu ar AS „Swedbank” 
 

Izskatot AS „Swedbank’’ administrācijas un drošības daļas vadītājas Liesmas 
Tivčas 07.02.2014. iesniegumu, kurā izteikts lūgums pagarināt līdz 2014.gada 31.augustam 
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saulkrastu novada pašvaldības iestādi 
„Saulkrastu bibliotēka”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols Nr. 2), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pagarināt līdz 2014.gada 31.augustam noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
AS „Swedbank”. 

2. Uzdot Saulkrastu bibliotēkas vadītājai Vizmai Stūrmanei noslēgt rakstisku 
vienošanos. 

 
 
 
 
 



§14 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
12.02.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt līdz 26.02.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
EUR 509.65 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 386.12 un nokavējuma nauda 
EUR 123.53, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. (xxxxx) Zvejniekciems, Saulkrastu nov., LV - 2161, saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(EUR) 

 Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

26.03.2014. 32.18  10.29 42.47 
28.04.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.05.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.06.2014. 32.18  10.29 42.47 
28.07.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.08.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.09.2014. 32.18  10.29 42.47 
27.10.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.11.2014. 32.18  10.29 42.47 
29.12.2014. 32.18  10.29 42.47 
26.01.2015. 32.18  10.29 42.47 
26.02.2015. 32.14  10.34 42.48 

Kopā  386.12  123.53 509.65 
 

2.  Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos ar X.X. (vārds, 

uzvārds). 
 

 
 

§15 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
12.02.2014. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.3, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Atlikt līdz 29.12.2014. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
EUR 234.48 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 185.09 un nokavējuma nauda 
EUR 49.39, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apz. (xxxxxx) saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(EUR) 

 Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

26.03.2014. 18.51  4.94 23.45 
28.04.2014. 18.51  4.94 23.45 
26.05.2014. 18.51  4.94 23.45 
26.06.2014. 18.51  4.94 23.45 
28.07.2014. 18.51  4.94 23.45 
26.08.2014. 18.51  4.94 23.45 
26.09.2014. 18.51  4.94 23.45 
27.10.2014. 18.51  4.94 23.45 
26.11.2014. 18.51  4.94 23.45 
29.12.2014. 18.50  4.93 23.43 

Kopā 185.09  49.39 234.48 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos ar X.X. (vārds, uzvārds). 
 
 

§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” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 06.11.2014.  
 
 

§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” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 



 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 

 
§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 nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 
 

§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 nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 
 

§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 nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 
 

 
§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 nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.2. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 
 

§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 nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 
2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 

 
§23 

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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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

uzvārds) laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  
 

§24 
Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu un dzīvokļa atbrīvošanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 

2014.gada 20.janvāra iesniegumu, konstatēts, ka 2009.gada 23.martā starp Saulkrastu 
novada domi un X.X. (vārds, uzvārds) noslēgts īres līgums Nr. 05/09/19.1. par dzīvokļa, 
XX (adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novada, kadastra numurs (xxxxx) 80139000597 
(turpmāk – dzīvojamās telpas), īri uz nenoteiktu termiņu. 2014.gada 20. janvārī A.Gavars 
kopā ar nekustamo īpašuma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Arti Blankenbergu un 
būvinspektoru Māri Martinsonu veica dzīvojamo telpu apsekošanu, kuras gaitā konstatēja, 
ka X.X. (vārds, uzvārds) ir veicis prettiesisku īrniekam lietošanā nodoto dzīvojamo telpu 
pārbūvi, bez saskaņojuma ar dzīvokļa īpašnieku izbūvētas divas jaunas durvis un divas 
durvis aizbūvētas. Virtuvē malkas plīts ir pusnojaukta, bez plīts virsmas, kuru nav 
iespējams kurināt. Virtuves logam izņemti stikli un bojāti rāmji. Dzīvoklī vispār nav veikts 
kosmētiskais remonts. Šo darbību rezultātā dzīvojamās telpas ir bojātas, tādejādi samazinot 
dzīvojamās telpas vērtību.  

Līdz ar to secināms, ka X.X. (vārds, uzvārds) ir bojājis dzīvokļa īpašumu XX 
(adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.xxxxx) un ar savu prettiesisko rīcību 
ir pārkāpis 2009.gada 23.marta īres līguma Nr. 05/09/19.1. 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.6.punktu. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 
daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 panta pirmo daļu un saskaņā ar 
2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas 2014.gada 12.februāra sēdes (prot.Nr.3) 
atzinumu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 26.02.2014. izbeigt dzīvokļa īres līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par dzīvokļa 
īpašuma XX (adrese) Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.xxxxx), dzīvokļa 
platība 25,47 m2., īri. 

2. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) atbrīvot dzīvokli XX (adrese) Saulkrastu novadā 
(kadastra Nr.xxxxx) līdz 2014.gada 31.martam. 

3. Informēt X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu novada domes nodomu celt prasību 
tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa bez citas 
dzīvojamās platības ierādīšanas, lēmuma neizpildes gadījumā.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007. 



 
§25 

Par konkursa „Sakoptākā un skaistākā vide” organizēšanu 
 
Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 

05.02.2014. iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājai I.Jurkevičai 
organizēt konkursu „Sakoptākā un skaistākā vide”; 

2. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā un skaistākā vide” nolikumu. 
3. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā un skaistākā vide” vērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 
• Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis; 
• Saulkrastu novada Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Iveta Jurkeviča; 
• Saulkrastu novada domes ainavu arhitekte Laura Vilcāne; 
• Saulkrastu novada domes deputāts Bruno Veide; 
• Saulkrastu novada domes deputāte Antra Deniškāne; 
• Saulkrastu novada domes deputāte Aiva Aparjode; 
• Saulkrastu novada domes deputāte Selga Osīte; 
• Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika 

Grasmane.



§26 
Par sadarbību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas 

Jūrniecības un zivsaimniecības fonda rīcību ieviešanā 
 

Izskatot Carnikavas novada publisko un privāto partnerattiecību biedrības 
„Sernikon” 2014.gada 20.janvāra iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 12.02.2014. sēdē (protokola Nr.2) par sadarbību Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības fonda rīcību ieviešanā, kā 
arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 95.panta trešo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iestāties publisko un privāto partnerattiecību biedrībā „Sernikon” un kļūt par tās 
biedru. 

2. Paredzēt no pašvaldības budžeta biedrības biedra naudu kalendārajam gadam 0,10 
euro par katru kārtējā kalendārā gada 1. janvārī Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā deklarēto iedzīvotāju.  

 
 

§27 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam  

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
ar projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada 

ūdenstilpnēs 2014. gadā” 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Viļņa Klibiķa 2014.gada 10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), par dalību Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības 
attīstībai” II.nodaļu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu 
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2014. 
gadā” par kopējo summu 8340 euro. 

 
 
 

 



§28 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam  

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem  
ar projektu „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu 

novada teritorijā” 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Viļņa Klibiķa 2014.gada 10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), par dalību Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības 
attīstībai” II.nodaļu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”. 
par kopējo summu 5941 euro. 

 
 

§29 
Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem 
ar projektu „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu 

novada teritorijā” 
 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Viļņa Klibiķa 2014.gada 10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), par dalību Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajos konkursos valsts atbalsta pasākumiem zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības 
attīstībai” II.nodaļu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā” par kopējo summu 5835 euro. 



§30 
Par Tūrisma informācijas centra pagaidu pārvietošanas termiņa pagarināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa 

Klibiķa 2014.gada 10.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.2), par Tūrisma 
informācijas centra pagaidu pārvietošanas termiņa pagarināšanu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pagarināt Saulkrastu novada domes 2010.gada 24.novembra sēdes lēmuma Nr.14 § 
54 „Par Tūrisma informācijas centra pagaidu pārvietošanu” 1.punktā noteikto 
darbības laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

 
 
 

§31 
Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma izmaiņām 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.02.2014. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/27 „Par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma līdzfinansējuma 
izmaiņām”, kas izskatīts 12.02.2014. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1, un 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu un 
iepirkuma „Grupas mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināšanai 2014.gadā” identifikācijas rezultātiem. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu sekojošā veidā: 
1.1. laika periodā no 01.01.2014. līdz 30.04.2014. – EUR 6,04 (seši euro 4 centi) par 

cilvēku dienā; 
1.2. laika periodā no 01.05.2014. līdz 31.12.2014. – EUR 6,60 (seši euro 60 centi) par 

cilvēku dienā.  
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri. 

 
 

§32 
Par sadarbības līguma slēgšanu 

ar biedrību „LSK Rīgas Apriņķa Komiteja” 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.02.2014. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/26 „Par sadarbības līguma ar biedrību „LSK Rīgas Apriņķa 
Komiteja” slēgšanu un līdzekļu piešķiršanu 2014.gadam”, kas izskatīts 12.02.2014. Sociālo 



jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1, un pamatojoties uz 14.01.2014. Latvijas Sarkanā 
Krusta Rīgas apriņķa komitejas vēstuli „Par līdzekļu piešķiršanu 2014.gadam”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „LSK Rīgas Apriņķa Komiteja” ar 2014.gada 
1.februāri.  

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Sociālā dienesta budžetā EUR 
450,00 (četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), 
lai atbalstītu „LSK Rīgas Apriņķa Komiteja” darbību. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, iekļaujot 
2.punktā minētos grozījumus. 
 

§33 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.02.2014. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/28 „Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā”, 
kas izskatīts 12.02.2014. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1, un 
pamatojoties uz Laimas Laicānes iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu ar 
Saulkrastu sociālo dienestu pēc pašas vēlēšanās, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā, izslēdzot no tās 
sociālo pedagogu Laimu Laicāni. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri. 
 

§34 
Par sociālās aprūpes pakalpojumu maksas paaugstināšanu  

SIA „Pansionāts Dzimtene” 
 
 Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas 10.02.2014. 
iesniegumu Nr. 01 – 5/29 „Par sociālās aprūpes pakalpojumu maksas paaugstināšanu SIA 
„Pansionāts Dzimtene” (reģ.nr. 40003463016)”, kas izskatīts 12.02.2014. Sociālo 
jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.1, un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu un SIA „Pansionāts Dzimtene” 02.01.2014. 
rīkojumu Nr.2 „Par sociālā pakalpojuma maksas paaugstināšanu”. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu par uzturēšanos SIA „Pansionāts Dzimtene” EUR 
15,42 (piecpadsmit euro 42 centi) apmērā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri. 
 
 

§35 
Par vienota novada zīmola izstrādes uzsākšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka N.Līča 2014.gada 

12.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (prot.Nr.2), un 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”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt Saulkrastu novada zīmola politikas izveidi. 
2. Uzdot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei M. Grasmanei 

līdz 2014.gada 11.martam izstrādāt darba uzdevumu. 
 
 

§36 
Par grozījumu veikšanu  

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā 
 
Izskatot Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas S.Tībergas 

2014.gada 7.februāra iesniegumu Nr.1-13/47 „Par Grozījumiem Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” nolikumā”, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.2), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nolikuma 34.punktā vārdus un skaitļus „Ls 3000,00 (trīs tūkstoši latu, 00 
santīmu)” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „4000 euro (četri tūkstoši euro, 00 
centi).  

 
 
 
 
 



§37 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes  

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 

ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu 
 
  Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta 
Edgara Brumermaņa 07.02.2014. iesniegto grozījumu projektu Saulkrastu novada domes 
2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā”, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 12.panta 21. daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā”. 

2. Apstiprinātos 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. 

 
§38 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekles Santas 
Bērziņas 2014.gada 11.februāra iesniegumu „Par atteikumu dalībai Iepirkumu komisijā”, 
kas izskatīts 2014.gada 12. februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, 
pamatojoties uz 2013.gada 25.septembra Saulkrastu novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas nolikuma 16. un 19.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atsaukt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītāju Santu Bērziņu no 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Saulkrastu novada pašvaldības iepirkumu 
komisijā ar 2014.gada 1.martu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 
 



 
 

§39 
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

 
 Saulkrastu novada domē 2014.gada 28.janvārī un 30.janvārī saņemti Saulkrastu 
novada domes Administratīvās komisijas locekļu Anatolija Ringača un Jāņa Skujiņa 
iesniegumi, kurā izteikti lūgumi atbrīvot viņus no Administratīvās komisijas locekļu 
amatiem.  
 Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Edgara Brumermaņa 2014.gada 
5.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz Administratīvās komisijas nolikuma 2.2. un 
2.10.apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Veikt šādas izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā: 
1.1. Izslēgt no komisijas tās locekli Jāni Skujiņu;  
1.2. Izslēgt no komisijas tās locekli Anatoliju Ringaču; 
1.3. Ievēlēt par komisijas locekli Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieku 

Aleksandru Ināru Zaharānu; 
1.4. Ievēlēt par komisijas locekli Saulkrastu pašvaldības policijas Sabiedriskās kārtības 

sargāšanas nodaļas priekšnieka vietnieku Andri Būci. 
 
 

 
§ 40 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
 

     Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
Baibas Melderes 2014.gada 11.februāra iesniegums par Ritas Brīvkalnes ievēlēšanu 
Saulkrastu novada bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci. Iesniegumā 
norādīts, ka kopš 2007.gada R.Brīvkalne strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, no 
2013.gada vada Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisiju.  
 Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 9.panta pirmo daļu bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlē pašvaldības dome. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, 
„Bāriņtiesu likuma” 10.panta pirmajā daļā norādītajām prasībām bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietniekam un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 12.februāra sēdes (protokols Nr.3) 
atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 



1. Ievēlēt ar 2014.gada 1.martu par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieci Ritu Brīvkalni. 

2. Lēmums ir spēkā no 2014.gada 1.marta līdz Saulkrastu novada bāriņtiesas pilnvaru 
termiņa beigām – 2015.gada 28.februārim. 

 
 

§41 
Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes  

„Saulkrastu pašvaldības policija” 
reorganizāciju 

 
Lai nodrošinātu Saulkrastu novada pašvaldības iestādes darbības pilnveidi un 

pārvaldes efektīvāku organizāciju, balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi 
Saulkrastu pašvaldības policijā nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un 
pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī pamatojoties uz Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekšnieka 2014.gada 7.februāra iesnieguma, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 
desmito daļu, Darba likuma 97.pantu un 98.panta pirmo daļu un saskaņā ar Finanšu 
komitejas 12.02.2014. sēdes (protokols Nr.3) atzinumu par iestādes iekšējo reorganizāciju, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Līdz 2014.gada 1.maijam veikt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
pašvaldības policija” iekšējo reorganizāciju, izveidojot iestādes iekšējo struktūru: 
1. likvidēt šādas amata vietas: 

1. sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks – 1 amats; 
2. sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieka vietnieks – 1 amats 
3. patruļdienesta nodaļas priekšnieks – 1 amats; 
4. vecākais inspektors – 5 amati; 
5. inspektori – 7 amati. 

2. izveidot Patruļpolicijas nodaļu: 
1. patruļpolicijas nodaļas priekšnieks – 1 amats; 
2. patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors – 5 amati; 
3. patruļpolicijas nodaļas inspektori – 8 amati. 

3. Izveidot administratīvo nodaļu: 
1. administratīvās nodaļas priekšnieks – 1 amats; 
2. administratīvās nodaļas vecākais inspektors-lietvedis – 1 amats. 

2. Uzdot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšniekam A.I.Zaharānam: 
1. Darba likuma noteiktā kārtībā un termiņos rakstiski brīdināt par iestādes iekšējo 

reorganizāciju pakļautībā esošos darbiniekus; 
2. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Saulkrastu novada domē jaunu Saulkrastu 

pašvaldības policijas nolikumu; 
3. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Saulkrastu novada domē Saulkrastu 

pašvaldības policijas darbinieka formas tērpa nolikumu. 
3. Sagatavot Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku amata aprakstus, atbilstoši 

izveidotajai Saulkrastu pašvaldības policijas struktūrai un normatīvo aktu prasībām. 



4. Noteikt, ka Saulkrastu pašvaldības policijas iestādes iekšējās reorganizācijas 
izdevumi sedzami no iestādes finanšu līdzekļiem.  

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.  
 
 

 
§42 

Par Bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa amatalgas apstiprināšanu 2014.gadam 

  
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista G.Vīganta 11.02.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. sēdē 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas stundas tarifa likmi no 
2014.gada 01.februāra 5,68 EUR apmērā, nedēļā nostrādāto stundu skaits 
nedrīkst pārsniegt 20 darba stundas. 

2. Apstiprināt Saulkrastu bāriņtiesas locekļu stundas likmi no 2014.gada 1.februāra 
4,52 EUR stundā, nedēļā nostrādāto stundu skaits nedrīkst pārsniegt 20 darba 
stundas. 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces mēneša 
atalgojumu 880 EUR apmērā no 2014.gada 1.marta.  

4. Minētos atalgojumus apstiprināt līdz 2015.gada 28.februārim. 
 
 

§43 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma projektu, 
kas izskatīts 2014.gada 12.februāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (J.Grabčiks), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikumu. 
2. Uzdot Saulkrastu novada domes vecākai lietvedei informēt Saulkrastu novada 

pašvaldības iestāžu vadītājus par nolikumu spēkā stāšanos. 
3. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 



 
 

§44 
Par Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmuma „Par Saulkrastu novada 

domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” (prot. Nr.1, §33) atcelšanu 
 
 

2014.gada 29.janvārī tika apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.34 „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā””. 2014.gada 17.februārī Saulkrastu novada dome no 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņēma vēstuli 
Nr.18-6/1383, kurā ministrija norāda, ka 29.01.2014. saistošie noteikumi Nr.4 ir pieņemti, 
neievērojot MK noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
prasības un tie ir atceļami. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Par Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” (prot. Nr.1, §33). 

 
 

§45 
Par grozījuma Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”  
apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” grozījumu projektu sakarā ar 
aritmētisku kļūdu precizējumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 17.februāra vēstulē Nr.18-6/1383 izteikto 
iebildumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu 
un 43.panta trešo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

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



2. Apstiprināto grozījumu saistošajos noteikumos un 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 likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā. 
 
 



§46 
Par pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju 

 
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.02.2014. vēstuli 

Nr.5-26/18-1e/1174, kas izskatīta Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. 
sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas - citi 

(18.6211)” par 40 000,00 EUR. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumu pozīciju 

„Skolas ēkas fasādes remonts” par 40 000,00 EUR sekojošos ekonomiskās 
klasifikācijas kodos (EKK): 
2.1. EKK 2241(Ēku, telpu kārtējie remonti) par 40 000,00 EUR. 

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. 
 
 

 
§47 

Par finansējuma piešķiršanu  
elektrības padeves bojājumu novēršanai Saulkrastu kapos 

  
Izskatot Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 03.02.2014. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Labiekārtošanas nodaļas 
budžetā 1200,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, telpu 
kārtējie remonti), lai likvidētu avārijas situāciju Saulkrastu kapos, ierokot jaunu 
kabeli un pārvietojot elektroenerģijas skaitītāju. 

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. 
 
 
 

 



 
§48 

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības policijas telpu remontam 
  

Izskatot pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 10.02.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. sēdē (protokols 
Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pašvaldības policijas budžetā 1 
127,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti), lai veiktu remontdarbus, sadalot dežūrtelpu ar starpsienu un izveidotu 
atsevišķu ieeju. 

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. 
 
 

§49 
Par aizņēmumu ņemšanu automašīnu iegādei pašvaldības vajadzībām 

  
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista G.Vīganta 11.02.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. sēdē 
(protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
19.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 5 gadiem 54 975,00 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. divu automašīnu iegādei Saulkrastu pašvaldības vajadzībām, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

 
 

 



§50 
Par pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu grozījumiem 

  
Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista 11.02.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. 
sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mācību grāmatām (Ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 18.625)” par 13 195,00 EUR; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai 

VJMMS (EKK 18.628)” par 149 299,00 EUR. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

2.1. „Mācību grāmatu iegāde – Saulkrastu vidusskola” par 5 993,00 EUR; 
2.2. „Mācību grāmatu iegāde – Zvejniekciema vidusskola” par 5 047,00 

EUR; 
2.3. „Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem bērniem” – Saulkrastu 

vidusskola” par 170,00 EUR; 
2.4. „Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem bērniem – Zvejniekciema 

vidusskola” par 265,00 EUR; 
2.5. „Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem bērniem – PII „Rūķītis”” par 

1 720,00 EUR; 
2.6. „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola – Valsts mērķdotācija” 

par 149 299,00 EUR. 
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. 
 

 
§51 

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas  
budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 

  
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas 

04.02.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
12.02.2014. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Vecāku finansējums VJMMS (21.353)” par 1 

155,00 EUR. 



2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada VJMMS budžetu par 
1 155,00 EUR sekojošos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 
2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 935,00 EUR; 
2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 220,00 EUR. 

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. 

 
§52 

Par grozījumiem pašvaldības budžeta pozīcijās 
  

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansista 11.02.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.02.2014. 
sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 

„Tūrisma daļa” izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 

mēneša atalgojums) par 20,00 EUR. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Tūrisma 

daļa” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) par 6,00 EUR; 
1.2.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 14,00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada 
izdevumos: 
2.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 

„Pabalsti un palīdzība trūcīgajiem iedzīvotājiem” izdevumu plānu: 
2.1.1. EKK 64191 (Skolēnu transporta pakalpojumi) par 21 500,00 EUR;  
2.1.2. EKK 6324 (Bērnu ārpusģimenes aprūpe) pa 9 900,00 EUR. 
2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas „Pabalsti 

un palīdzība trūcīgajiem iedzīvotājiem” izdevumu plānu: 
2.2.1. EKK 2800 (Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi) par 21 500,00 
EUR; 

2.2.2. EKK 7210 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumi transferti citām 
pašvaldībām) par 9 900,00 EUR. 

3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Zvejniekciema 
vidusskolas budžetā 143,00 EUR EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas), lai atmaksātu 
apbedīšanas pabalstu. 

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



§53 
Par finansējuma piešķiršanu projektam „Peldvieta „CENTRS”  

  
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 

21.02.2014. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijās: 

1.1. „Projekts "Peldvieta "CENTRS""” 2177,00 EUR apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība), lai apmaksātu papildus radušos apjomus; 

1.2. „Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās - PVN” 
457,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2511(Budžetu 
iestāžu PVN maksājumi -būvniecība), lai apmaksātu būvdarbu pievienotās 
vērtības nodokli. 

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. 

 
§54 

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

 
 Pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības SIA „Saulkrastu slimnīca” 
valdes priekšsēdētājas Santas Ancānes iesniegumu un Ministru kabineta 14.08.2012. 
noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums” un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta 
pirmās daļas 6.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Saulkrastu novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” piedalīties KPFI finansētajā konkursā "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ar projekta pieteikumu 
„Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” par kopējo 
summu 331 378, 59 euro (trīs simti trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti 
septiņdesmit astoņi euro, 59 centi), no kuriem 273 866,61 euro ir attiecināmās 
izmaksas un 57 511,98 euro ir neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu un finansējumu 
neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē 
117 762, 63 euro apmērā un ieguldot to Saulkrastu novada pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā. 



3. Saulkrastu novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” ēkas, Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc 
projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs  

 
E.Grāvītis 

 


