
 

SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.4 
LĒMUMI 

 
§2 
 

Par deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, reģ.nr.40103253915, juridiskā adrese 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, 14.02.2014. februāra iesniegumu Nr.4.14-03/149, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Saulkrastu pagastā, 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 X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 

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

 
NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uzvārds), deklarēto dzīvesvietu adresē: XX (adrese) 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

 
§4 
 

Par deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, reģ.nr.40103253915, juridiskā adrese 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, 11.02.2014. iesniegumu Nr.4.14-03/149, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 

 
NOLEMJ: 

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

 
 

§5 
 

Par deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Izskatot SIA SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, reģ.nr.40103253915, juridiskā adrese 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, 11.02.2014. iesniegumu Nr.4.14-03/149, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 

 
NOLEMJ: 

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

 
§6 
 

Par deklarētās  
dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

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

 
NOLEMJ: 

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

 
 
 



 

§7  
 

Par zemes nomu Raiņa ielā 7 
 

Lai uzturētu Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās ēkas, būves, un autostāvvietu, 
kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes Ainažu ielā 5/7, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, kadastra numurs 80130020401, kā arī pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
Juridiskās nodaļas vadītājas 17.03.2014. iesniegumu un Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmo daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 

  
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par zemes, ar kopējo platību 1 
808 kv.m., kadastra numurs 80130020401, kas atrodas Ainažu ielā 5/7, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. 

2. Noteikt zemes 1808 kv.m platībā, kadastra numurs 80130020401, nomas maksu 5% 
gadā no tās kadastrālās vērtības. 

3. Zemes nomas līgums tiek noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. 
4. Saulkrastu novada pašvaldība visā šī lēmuma 1.punktā norādītā zemes nomas līguma 

darbības laikā neiekasē no zemes īpašnieka nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto 
zemi 1808 kv.m platībā, kadastra numurs 80130020401. 

  
§8 
 

Par zemes gabala nodošanu nomā 
 
 

Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē (protokols Nr.3), izskatot jautājumu par zemesgabala daļas no Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, iznomāšanu, 
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15., 
17. un 18.punktu, Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.1 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012-2024”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemesgabala 
daļu no īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 
8013 002 0372, aptuveni 1000 kv.m. platībā (Vidrižu ielas stāvlaukums). 

2. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80130020372, nomu 
izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
laika periodā no 2014.gada 27.marta līdz 2014.gada 15.aprīlim. 

3. Noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.aprīlim (ieskaitot). 



 

4. Noteikt, ka personai, kurai tiks piešķirtas nomas tiesības, ir pienākums izstrādāt 
zemesgabalam detālplānojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 
§9 
 

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

 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) 25.02.2014. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, 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 20.1. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu Vidrižu iela 3 (kadastra apzīmējums 
80130020203) un Vidrižu iela 3B (kadastra apzīmējums 80130020211), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ un būvēm ar 
kadastra apz. 80130020203002; 80130020203003; 80130020203004 un 
80130020203005 – Vidrižu iela 3C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 1200 kv.m.  

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ un būvei ar kadastra 
apz. 80130020203001 – Vidrižu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 1225 
kv.m. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 3’’ – Vidrižu iela 3B, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 1225 kv.m.  

 
§10 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  



 

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma,,Alatas’’ (kadastra apzīmējums 
80330010738), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – Ozolu iela 12, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.14 ha.  

3. Noteikt zemes gabalam ,,Alatas’’(kadastra apz. 80330010738) dalīto lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 
3.1 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 
0101, platība 2.25 ha. 

 
§11 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Izskatot SIA ,,ABC Construction”, adrese: Vārnu iela 7, Rīga, 17.03.2014. iesniegumu 
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Kalnbrieži’’ (kadastra apzīmējums 
80330011145), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – Mārstaļu iela 3B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju, kods – 0600, platība 0.12 ha.  

3. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – Mārstaļu iela 3A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.1319 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes ierīcības projektā „liters 3’’ – Vizbuļu iela 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0600, platība 0.1348 ha. 

 

§12 
  

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 
12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 3, 
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, 
B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” – 1 (S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Vecpāvuļi’’ (kadastra apzīmējums 
80330010733), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
 
 

§13 
 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu un 
 zemes nomas līguma noslēgšanu  

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

Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties 
uz Ministru kabineta 30.10.2007 noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu’’ 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.07.2010 Saistošo noteikumu Nr.16 ,,Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus 
iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu’’ 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums (xxxxx), daļas 350 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai, 
noslēdzot rakstisku vienošanos. 

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

3. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – EUR 7.35 
(septiņi euro 35 centi) un 21% PVN EUR 1.54 ( viens euro 54 centi), kopā gadā EUR 
8.89 (astoņi euro 89 centi). 

 
§14 

 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

ar SIA GALANTS UN KO 
 

Izskatot SIA GALANTS UN KO, reģ.Nr.40003435544, valdes locekles Gaļinas 
Smirnovas 20.02.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 12.03.2014. sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz 01.04.2004 
noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.04/46 ar 28.09.2011 grozījumiem 2.2 un 
7.3.punktu, 
 



 

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

1. Pagarināt 01.04.2004 noslēgto neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA GALANTS 
UN KO, reģ.Nr.40003435544, par Saulkrastu novada pašvaldības neapdzīvojamām 
telpām 70.32 m2 platībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, līdz 30.09.2014. 

2. Pēc 30.09.2014. līgums par neapdzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
netiks pagarināts. Līdz 10.10.2014. nomniekam jāatbrīvo iznomātās telpas. 

3. Par veiktajiem grozījumiem parakstīt rakstisku vienošanos. 
 

§15 
  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  
samaksas sadalīšanu termiņos 

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

12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 24.panta otro daļu,  

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

1. Atlikt līdz 30.03.2015 nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
EUR 647.33 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 506.10 un nokavējuma nauda EUR 
141.23, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 
(xxxxx), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(EUR) 

 Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

28.04.2014. 42.18  11.77 53.95 

28.05.2014. 42.18  11.77 53.95 

30.06.2014. 42.18  11.77 53.95 

28.07.2014. 42.18  11.77 53.95 

28.08.2014. 42.18  11.77 53.95 

29.09.2014. 42.18  11.77 53.95 

28.10.2014. 42.17  11.77 53.94 

28.11.2014. 42.17  11.77 53.94 

29.12.2014. 42.17  11.77 53.94 

28.01.2015. 42.17  11.77 53.94 

02.03.2015. 42.17  11.77 53.94 

30.03.2015. 42.17  11.76 53.93 
Kopā  506.10  141.23 647.33 

 
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
 
 
 
 



 

§16 
 

Par sociālā dzīvokļa īres parāda sadalīšanu 
 

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), izvērtējot X.X. (vārds, uzvārds) sociālo 
stāvokli, pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt līdz 01.04.2015 nokavēto sociālā dzīvokļa īres maksājumu samaksu EUR 
306,36 apmērā, par dzīvokļa īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds (EUR) 
01.05.2014. 25.53 
01.06.2014. 25.53 
01.07.2014. 25.53 

01.08.2014. 25.53 

01.09.2014. 25.53 

01.10.2014. 25.53 

01.11.2014. 25.53 

01.12.2014. 25.53 

01.01.2015. 25.53 

01.02.2015. 25.53 

01.03.2015. 25.53 

01.04.2015. 25.53 

kopā 306.36 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§17 
 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
04.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), par nekustamā īpašuma sadali un reģistrāciju zemesgrāmatā, 
pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē zemes īpašumu Ainažu iela 42C, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130020031, platība 0.2880 ha, novērtējums 
kadastrā EUR 56 796.00 (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro 
00 euro centi). 



 

2. Izmainīt Saulkrastu pašvaldības bilancē zemes īpašuma Ainažu iela 42A, kadastra Nr. 
80130020121, platību 2,4965 ha, kadastrālo vērtību EUR 116 966.00 (viens simts 
sešpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro 00 euro centi).  

 
 

§18 
 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista Arta Blankenberga 
04.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4), par nekustamo īpašumu pirkuma līgumu un reģistrāciju 
zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē zemes īpašumus: 
1.1. Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130030781, platība 

0.3118 ha, novērtējums kadastrā EUR 21 732.00 (divdesmit viens tūkstotis 
septiņi simti trīsdesmit divi euro 00 euro centi). 

1.2. Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033067, platība 
0.2641 ha, novērtējums kadastrā EUR 23 394.00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti deviņdesmit četri euro 00 euro centi). 

1.3. Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033068, platība 
0.2415 ha, novērtējums kadastrā EUR 23 369.00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti sešdesmit deviņi euro 00 euro centi). 

1.4. Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033069, platība 
0.2455 ha, novērtējums kadastrā EUR 18 487.00 (astoņpadsmit tūkstoši četri 
simti astoņdesmit septiņi euro 00 euro centi). 

1.5. Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033070, platība 
0.2440 ha, novērtējums kadastrā EUR 18 593.00 (astoņpadsmit tūkstoši pieci 
simti deviņdesmit trīs euro 00 euro centi). 

1.6. Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033071, platība 
0.2401 ha, novērtējums kadastrā EUR 18 877.00 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi 
simti septiņdesmit septiņi euro 00 euro centi). 

1.7. Muižas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
80330011182, platība 0.4627 ha, novērtējums kadastrā EUR 505.00 (pieci simti 
pieci euro 00 euro centi). 

1.8. „Ziedugravas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
80330010209, platība 0.4112 ha, novērtējums kadastrā EUR 415.00 (četri simti 
piecpadsmit euro 00 euro centi). 

 
§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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds), par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 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” 2.1.apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
 

§24  
 

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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 



 

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

uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
  

§25  
 

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” 2.3. 
apakšpunktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
§26  

 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, ½(vienas otrās) domājamās daļas apmērā, laika periodā no 
01.01.2014. līdz 17.09.2014.  

 
§27  

 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
§28  

 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
 

§29  
 

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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
laika periodā no 01.01.2014. līdz 02.04.2014.  

 
§30  

 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds) par nekustamo īpašumu XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika 
periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.  

 
§31 

 
Par grozījumu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes  

30.08.2006 Atļauju komisijas nolikumā apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa iesniegto grozījumu projektu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 
30.08.2006 Atļauju komisijas nolikumā, kas izskatīts 12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 30.08.2006 
Atļauju komisijas nolikumā. 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
 

§32 
 

Par saistošo noteikumu „Par ceļu aizsardzību Saulkrastu novadā,  
veicot smago kravu pārvadājumus” apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto saistošo noteikumu projektu „Par ceļu aizsardzību Saulkrastu novadā, 
veicot smago kravu pārvadājumus”, kas izskatīts 12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu, Ministru kabineta 15.12.1998 
noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 3.2. un 4.2.apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” – 1 (B.Veide), „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par ceļu aizsardzību Saulkrastu novadā, veicot 
smago kravu pārvadājumus”. 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas 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. 

 
 

§33 
 

Par būvatļauju Rīgas ielā 41A, Saulkrastos 
  

Saulkrastu būvvalde 2014.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu izsniegt būvatļauju Nr.4/14. 
dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Rīgas ielā 41A, Saulkrastos. 

20.02.2014. Saulkrastu novada domē reģistrēts X.X. (vārds, uzvārds) iesniegums ar 
lūgumu atcelt 24.01.2014. izsniegto būvatļauju Nr.4/14. 27.02.2014. Saulkrastu novada domē 
reģistrēts biedrības „Dzīvo Saulkrastos” 19.02.2014. iesniegums par minētās būvatļaujas 
apstrīdēšanu. Iesniegumi izskatīti Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas (protokols Nr.3) sēdē, pamatojoties uz Būvniecības likuma 
3.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo un otro daļu un Saulkrastu novada domes 31.10.2012 
saistošo noteikumu Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam” 
1.pielikuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.4.1.nodaļu,  
      
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, 
A.Silavnieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 (I.Žukovs), 
 

NOLEMJ: 
1. Atstāt spēkā Saulkrastu būvvaldes 24.01.2014. izsniegto būvatļauju Nr.4/14 

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai Rīgas ielā 41A, Saulkrastos, 
zemes kadastra Nr.8013 003 0578.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 
1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 

 
 

§34 
 

Par projekta izstrādi  
 

Izskatot Saulkrastu būvvaldes būvinspektora 2013.gada 17.decembra atzinumu Nr.90 un 
X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu par dzīvojamās mājas projekta izstrādi Lakstīgalas ielā 8, 
Saulkrastos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas (protokols Nr.3) sēdē, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta 
piektās daļas 1.punktu un Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu 
Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.6. nodaļu un 5.4.1.nodaļu, 

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



 

NOLEMJ: 
1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) izstrādāt dzīvojamās mājas Lakstīgalas ielā 8, 

Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 8013 004 0153 rekonstrukcijas projektu. Projekts 
jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu.  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 
1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 

§35 
 

Par detālplānojuma zemes gabaliem  
„Timmāji” un „Artas” izstrādi  

 
Saulkrastu novada dome 28.08.2013. pieņēma lēmumu (protokols Nr.10, §24) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas”. 
05.03.2014. saņemts zemes gabalu īpašnieču Litas Kalniņas un Anitas Žagares 

iesniegums. Iesniegumā paskaidrots, ka detālplānojuma izstrāde praktiski uzsākta pēc 
vienošanās noslēgšanas ar detālplānojuma izstrādātāju arhitekti Māru Kalvāni, līdz ar to nav 
ievērotas LR Ministru kabineta 16.10.2012 noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punkta prasības. Iesniegumā lūgts precizēt 
detālplānojuma darba uzdevumu. Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas (protokols Nr.3) sēdē, pamatojoties uz likuma 
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” 28.pantu, LR Ministru kabineta 16.10.2012 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
101.punktu un 103.punktu, Saulkrastu novada domes 31.10.2012 saistošo noteikumu Nr.17 
„Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam” 1.pielikuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.4.1.nodaļu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, 
A.Silavnieks, I.Žukovs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem „Timmāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.8033 001 0399 un „Artas”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.8033 001 
0405. 

2. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabaliem „Timmāji” un „Artas” precizēto darba 
uzdevumu. 

       
§36 

 
Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F,  

Saulkrastos projekta nodošanu publiskajai  
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

         
Saulkrastu novada domē 06.03.2014. iesniegts detālplānojuma zemes gabalam Ainažu 

ielā 11F, Saulkrastos, zemes kadastra nr.80130020366, projekts un plānotās apbūves skiču. 
Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu un apbūves skiču projektu un saskaņā ar 
12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumu (protokols Nr.3), 



 

atbilstoši LR Ministru kabineta 16.10.2013. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes 
gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 
801300230366 projektu.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2014.gada 7.aprīļa līdz 2014.gada 9.maijam. 
3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā 

„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 
 

 
 

§37 
 

Par detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A 
  projekta apstiprināšanu 

         
Saulkrastu novada dome 26.07.2013. pieņēma lēmumu (protokols Nr.3 §20) „Par 

detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A izstrādes uzsākšanu”. Pašvaldībā iesniegts SIA 
„Metrum”, reģ. Nr.40003388748 izstrādātais detālplānojuma projekts. Būvvalde ir izskatījusi 
iesniegto detālplānojuma projektu un saskaņā ar 12.03.2014. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas lēmumu (protokols Nr.3), atbilstoši LR Ministru kabineta 16.10.2012. 
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
116.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, 
A.Silavnieks, I.Žukovs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
zemes kadastra Nr.80130030969 projektu. 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju 
atbilstoši lēmuma projektam sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 2.punkts. 
4. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Saulkrastu Domes ziņas”, norādot vietu, kur var 
iepazīties ar detālplānojumu, un pašvaldības mājaslapā. 

5. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  
6. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  
 
 
 
 
 
 



 

§38 
 

Par detālplānojuma zemes gabalam 224F, Saulkrastos projekta  
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

         
Saulkrastu novada dome 25.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12 §28) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 224F, Saulkrastos, zemes kadastra nr. 
80130030338. Saulkrastu būvvaldē ir iesniegta detālplānojuma projekts. Saulkrastu novada 
dome ir izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu un saskaņā ar Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 12.03.2014. lēmumu (protokols Nr.3), atbilstoši LR Ministru 
kabineta 16.10.2012 noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 108.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, 
A.Silavnieks, I.Žukovs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes 
gabalam 224F, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 80130030338 
projektu.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2014.gada 7.aprīļa līdz 2014.gada 9.maijam. 
3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā 

„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 
 
 

§39 
 

Par Civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 
 

Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 
priekšnieka A.Vasiļevska 03.03.2014. vēstuli, kas izskatīta 12.03.2014. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu un Ministru 
kabineta 22.09.2009 noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības 
komisijas sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, 
A.Silavnieks, I.Žukovs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks;  
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aldis Apsītis, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļas komandiera pienākumu 
izpildītājs, virsleitnants; 
1.3. komisijas locekļi: 

1.3.1. Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs; 
1.3.2. Andrejs Arnis, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors; 



 

1.3.3. Aleksandrs Inārs Zaharāns –  Saulkrastu novada pašvaldības policijas 
priekšnieks; 
1.3.4. Guntars Ozoliņš – SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis. 

 
 

§40 
 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam  
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Viļņa Klibiķa 10.02.2014. iesniegumu, kas izskatīts 12.02.2014. Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas sēdē (prot.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 14.07.2009 noteikumu Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” II.nodaļu, 

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

1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda ar projektu „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts redzamības aprīkojuma 
iegāde” par kopējo attiecināmo izmaksu summu 12 726 euro. 

 
 

§41 
 

Par gultas dienas izmaksas apstiprināšanu  
Saulkrastu pašvaldības iestādē „Sociālās aprūpes māja” 

  
Izskatot Jogitas Skujiņas 19.02.2014. iesniegumu Nr.19, kurš izskatīts 12.03.2014. 

Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.2) par gultas dienas izmaksas apstiprināšanu 
Saulkrastu pašvaldības iestādē „Sociālās aprūpes māja”, un pamatojoties uz Gultas dienas 
izmaksas aprēķinu 2014.gadam Saulkrastu pašvaldības iestādē „Sociālās aprūpes māja”, 

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

1. Apstiprināt gultas dienas izmaksu Saulkrastu pašvaldības iestādē „Sociālās aprūpes 
māja” EUR 17.79 (septiņpadsmit euro 79 centi) apmērā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2014.gadam budžetu” apstiprināšanu. 
 

 
 
 



 

§42 
 

Par uzturvērtības noteikšanu 
  

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas Santas Bērziņas 
10.03.2014. iesniegumu, kurš izskatīts 12.03.2014. Sociālo jautājumu komitejas sēdē 
(protokols Nr.2), par uzturvērtības noteikšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un uz Ministru kabineta 27.10.2009 noteikumu Nr.1250 
„Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 
10.punktu, 

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

1. Aktualizēt Saulkrastu pilsētas domes 17.06.1998 lēmumu (protokols Nr.111 §6) par 
noteikto iztikas minimumu vienam iedzīvotājam un noteikt iztikas minimumu vienam 
iedzīvotājam Saulkrastu novadā tādā apmērā, kas atbilst valstī noteiktajam trūcīgas 
personas ienākumu līmenim. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2014. 
 

 
§43 

 
Par Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras  

„Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  
stratēģijas 2014.-2018.gadam apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu kultūras un sporta centra vadītājas Judītes Krūmiņas 12.02.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” stratēģiju 2014.-2018.gadam. 

 
 

§44 
 

Par sadarbības līguma starp Saulkrastu novadi domi  
un Radoškoviču pilsētciema parakstīšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes M.Grasmanes 

10.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 12.pantu,  



 

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

1. Slēgt līgumu ar Radoškoviču pilsētciema. 
2. Kā atbildīgo personu par līguma slēgšanu nozīmēt domes izpilddirektoru A.Arni. 
3. Izpilddirektoram A.Arnim informēt Radoškoviču pilsētciema izpilddirekciju par 

līguma noslēgšanas kārtību. 
 
 

§45 
 

Par Saulkrastu novada pašvaldības  
autoceļu uzturēšanas klasēm 

  
     Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.136 „Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli””, kas nosaka, ka pašvaldības izdotie saistošie 
noteikumi, kas apstiprina pašvaldību autoceļu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas 
klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim) ir piemērojami līdz 31.03.2014. un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu sarakstus, kas sagrupēti 
ikdienas uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un 
vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim). 

2. Domes lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 
 
 

§46 
 

Par TIC saimnieciskās darbības veikšanu 
 

Izskatot Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītājas 25.02.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 1.daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”___, „pret”___, „atturas”___, 
 
NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei. 



 

  
§47 

 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” 
apstiprināšanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 

Brumermaņa iesniegto grozījumu projektu Saulkrastu novada domes 29.01.2014. iekšējiem 
noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”, kas 
izskatīts 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, I.Žukovs, 
A.Silavnieks), „PRET” - nav, „ATTURAS” - nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 29.01.2014. iekšējos noteikumiem 
Nr.2 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”. 

2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 

 
 

§48 
 

Par PSIA „Saulkrastu slimnīca”  
pamatkapitāla palielināšanu 

Izskatot Saulkrastu slimnīcas valdes locekles 12.02.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas  sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likums „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 

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

1. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 18 497,00 EUR, ieskaitot 
naudas līdzekļus PSIA „Saulkrastu slimnīca” A/S Swedbank norēķinu kontā 
Nr.LV39HABA 0551 0144 3660 1. 

2. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 18 497 daļām ar vienas daļas 
nominālvērtību 1,00 EUR, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu slimnīca” 
A/S Swedbank norēķinu kontā Nr.LV39HABA 0551014436601 nedēļas laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

3. Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.  

4. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu. 



 

5. PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas veidos 
231 619 daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 EUR. 

 
 

§49 
 

Par Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skolas budžeta izmaiņām 

Izskatot Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk –VJMMS) direktores 
10.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu 
komitejas  sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas VJMMS budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt VJMMS izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 23121 (Inventārs) par 620,00 
EUR. 

1.2. palielināt VJMMS izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 620,00 EUR, lai iegādātos 

elektroniskās bungas. 
2. Veikt atbilstošus grozījumus 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 „Saistošie 

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

 
 
 

§50 
 

Par finansējuma piešķiršanu siltumtrašu nomaiņai 
 

Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 10.03.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma „Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, M.Kišuro, A.Silavnieks, I.Žukovs), „PRET” – 1 
(A.Silavnieks), „ATTURAS” – 2 (S.Osīte, L.Vaidere), 
 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 5 gadiem 51 931,00 EUR apmērā ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Eiropas Savienības Kohēziju fonda (turpmāk – ES KF) projekta 
„Pārvaldes un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  



 

2. Kredītu 51 931,00 EUR apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu ES KF projekta „Pārvaldes un sadales 
sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” realizācijai. 

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 51 931 daļām ar vienas 
daļas nominālvērtību 1,00 EUR, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas. 

4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc 
pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.  

5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu. 

6. SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas 
veidos 2 338 160 daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 EUR. 

 
 

§51 
 

Par darba koplīgumu noslēgšanu  
ar Saulkrastu novada izglītības un  

pirmsskolas izglītības iestādēm 
 
Izskatot Darba likuma 21.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā iesniegtos Saulkrastu 

vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku pārstāvju iebildumus par 
Saulkrastu novada domes izsniegto darba koplīgumu projektiem un pamatojoties uz Darba 
likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, 

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

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Zvejniekciema vidusskolas izglītības iestādes darbinieku 
arodbiedrību. 

2. Noslēgt darba koplīgumu ar Saulkrastu vidusskolas izglītības iestādes darbinieku 
arodbiedrību. 

3. Noslēgt darba koplīgumu ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
darbinieku arodbiedrību. 

4. Noslēgt darba koplīgumu ar pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbinieku 
arodbiedrību. 

5. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru Saulkrastu novada domes 
vārdā parakstīt šī lēmuma 1., 2., 3. un 4.punktā norādītos koplīgumus. 

6. Uzdot Zvejniekciema vidusskolas direktoram Andrim Dulpiņam, Saulkrastu 
vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei, Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” vadītājai Sanitai Tībergai, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
vadītājai Ievai Lazdauskai nodrošināt šī lēmuma 1., 2., 3. un 4.punktā norādīto 
koplīgumu noslēgšanu ar viņu vadītās izglītības iestādes darbinieku pārstāvjiem.  

 
 
 
 
 
 



 

§52 
 

Par finansējuma piešķiršanu video novērošanas  
komplekta iegādei 

Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 11.03.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu pašvaldības policijas 
budžetā 1 000,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5239 (Pārējie 
pamatlīdzekļi), lai iegādātos mobilo video novērošanas komplektu, kā arī divas video 
novērošanas kameras. 

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. 

 
 
 

§53 
 

Par Saulkrastu pašvaldības policijas nolikuma un  
Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku  

formas tērpa nolikuma apstiprināšanu  
 

Izskatot A.I.Zaharāna 10.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumu. 
2. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikumu. 
3. Atzīt par spēkā neesošu ar 30.04.2003 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

apstiprināto Saulkrastu novada pašvaldības policijas nolikumu (30.04.2003, protokols 
Nr.4,§9). 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

§54 
 

Par maksājumu veikšanu Rīgas plānošanas reģionam 

 Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 06.03.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Attīstības un plānošanas nodaļas 
budžetā 407,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2279 (Pārējie klasifikācijā 
neuzskaitītie pakalpojumu veidi), lai atmaksātu maksājumu Rīgas plānošanas reģiona ES 
Struktūrfondu projektu nodaļas uzturēšanai. 

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. 

 
 

§55 
 

Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2014.gadam apstiprināšanu  

 
Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 10.03.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts 12.03.2014. finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.4 un, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” 20.2 punktā noteiktajam, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2014.gadam. 

 
 

§56 
 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projektam „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

 Izskatot Sociālā dienesta darbinieces 06.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

  



 

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

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā „NVA ESF projekts „Atbalsts bezdarba gadījumā”” 363,00 EUR 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa), 
lai atmaksātu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
apmaksai, jo šie izdevumi ir projekta neattiecināmie izdevumi. 

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. 

 
 

§57 
 

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Moderno tehnoloģiju  
un mūzikas instrumentu nodrošinājums Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un  

mākslas skolai” īstenošanai 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista Gata Vīganta 11.03.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem) (Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 
18.630)” par 12 768,00 EUR. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
2.1. Izdevumu pozīciju „Projekts ”Moderno tehnoloģiju un mūzikas instrumentu 

nodrošinājums VJMMS” par 17 166,00 EUR: 
2.1.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 574,00 EUR; 
2.1.2. EKK 5121(Datorprogrammas) par 2 492,00 EUR; 
2.1.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 3 523,00 

EUR; 
2.1.4. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 10 577,00 EUR. 

3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 
3.1. Izdevumu pozīciju „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” par 3 

941,00 EUR (EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi)), lai nodrošinātu 
līdzfinansējuma daļu projekta realizācijai.; 
3.2. Izdevumu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 457,00 EUR 

(EKK 2275), lai nodrošinātu līdzfinansējuma daļu projekta realizācijai. 
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. 



 

§58 
 

Par izmaiņām budžeta pozīcijās īpašuma iegādei 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista Gata Vīganta 11.03.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” (Ekonomiskās klasifikācijas kods 

(EKK) F400) par 218 802,00 EUR. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

2.1. Izdevumu pozīciju „Nekustamā īpašuma iegāde” par 237663,00 EUR: 
2.1.1. EKK 5212 (Nedzīvojamās ēkas) par 233 003,00 EUR 
2.1.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) 

par 4 660,00 EUR. 
3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

3.1. Izdevumu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 14 201,00 
EUR (EKK 2275), kas paredzēti pirmās iemaksas un valsts nodevas 
apmaksai. 

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. 

 
 
 

§59 
 

Par izmaiņām jauniešu dienas centra „Saulespuķe” budžetā 

 Izskatot BJDC „Saulespuķe” vadītājas 11.03.2014. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas BJDC „Saulespuķe” 2014.gada izdevumos: 
1.1. samazināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās 
attiecības, kursu un semināru organizēšana) par 110,00 EUR. 

1.2. palielināt BJDC „Saulespuķe” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 110,00 

EUR, lai apmeklētu semināru par pusaudžu vecākiem „Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”. 



 

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. 

 
§60 

 
Par naudas plūsmu projekta „Beach Hopping” ietvaros 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista Gata Vīganta 11.03.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 12.03.2014. Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 

(Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.4991)” par 372 287,00 EUR. 
2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

2.1. Izdevumu pozīciju „Projekts „Beach Hopping” par 248 614,00 EUR: 
2.1.1. EKK 7246 (Pašvaldības atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajos projektos (pasākumos)) par 879,00 EUR; 

2.1.2. EKK 7216(Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 
– transferti Beach Hopping) par 205 362,00 EUR; 

2.1.3. EKK 7720 (Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm) par 42 373,00 EUR. 
2.2. Izdevumu pozīciju „Aizņēmumu atmaksa” par 124 552,00 EUR, aizņēmuma 

Beach Hopping pamatsummas atmaksai: 
3. Samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumus: 

3.1. Izdevumu pozīciju „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 879,00 EUR (EKK 
2275), lai atmaksātu avansā saņemto valsts dotācijas daļu saistībā ar projektu 
„Beach Hopping”. 

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. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 


