
   

  

SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 
LĒMUMI 

(30.07.2014.) 
 

§2 
Par zemes gabala nodošanu nomā 

 
 Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.7), 
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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Iznomāt ar apbūves tiesībām Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 
002 0372, daļu pie Saules laukuma 1200 m2 platībā ar mērķi - kafejnīcas, restorāna 
būvniecība. 

2. Paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Ainažu 

iela 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80130020372, daļas 
1200 m2 platībā nomu izvietot Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā un Saulkrastu novada domes mājas lapā 
www.saulkrasti.lv, laika periodā no 2014.gada 5.augusta līdz 2014.gada 
4.septembrim. 

3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 4.septembrim 
(ieskaitot). 

4. Noteikt, ka personai, kurai tiks piešķirtas nomas tiesības, ir pienākums veikt meža 
atmežošanu apbūvējamā teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā. 

 
 

§3 
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā 

„Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds,uzvārds) 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.7), tika konstatēts, ka:  

1) X.X. (vārds, uzvārds) pieder zemes īpašums XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, (kadastra apzīmējums xxxxx), kuram šobrīd nav piekļuves (piebraukšanas) 
iespējas; 

2) piekļuves iespējas nav nodrošinātas arī diviem zemes īpašumiem XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums xxxxxx), un XX (adrese) , 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums xxxxx); 

3) minētie zemes īpašumi robežojas ar Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašumu 
„Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80130010383,  

 



   

  

Pamatojoties uz Civillikuma 1036.pantu, 1131.pantu, 1231.panta 3.punktu, 1232.pantu un 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Nodibināt reālservitūtu - ceļa servitūtu Saulkrastu novada pašvaldības zemes 
īpašumā „Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80130010383, par labu nekustamiem īpašumiem: 

 XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums xxxxx) 
     XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums xxxxx) 
     XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums xxxxx), 
piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,5 m platumā robežu shēmā iezīmētajā kalpojošā 
zemes īpašuma daļā. 
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), X.X. (vārds, uzvārds)  un X.X. (vārds, uzvārds) 

(lietotāji), līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta 
nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka lietotāji uz sava rēķina un, saņemot 
saskaņojumu no Saulkrastu novada būvvaldes, ierīko, labo un uztur piebraucamo 
ceļu. 

3. Pašvaldība veic servitūta līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un sedz ar to saistītos 
izdevumus. 

 
§4 

Par zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām apstiprināšanu 
un paziņojuma par privatizāciju nosūtīšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas 14.07.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), un ievērojot šādus nosacījumus: 

1) ar 23.05.2012. Administratīvās apgabaltiesas 23.05.2012. spriedumu lietā Nr. 
A42418507 uzlikts par pienākumu Saulkrastu novada domei nodot privatizācijai 
daļu 2880 m2 platībā no apbūvēta zemesgabala Ainažu iela 42A (atdalītais īpašums 
Ainažu iela 42C); 

2) 18.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.946 „Noteikumi par apbūvēta 
zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2. punktā noteikto, ka 
zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai nosaka pašvaldība, pamatojoties uz 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu; 

3) ar Saulkrastu novada domes 28.05.2014. lēmumu „Par zemesgabala privatizācijas 
lietošanas mērķa noteikšanu” īpašuma Ainažu iela 42C privatizācijas lietošanas 
mērķis noteikts 1200 m2 platībai – komercdarbības objektu apbūve, 1680 m2 
platībai – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas u.c. rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas. Uz šī lēmuma pamata Valsts zemes dienests noteica apbūvēta 
zemesgabala Ainažu iela 42C vērtību privatizācijas vajadzībām, kas uz 2014.gada 
11.jūniju noteikta EUR 23 898,00 apmērā,  

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu, 18.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 
 



   

  

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

1. Apstiprināt Valsts zemes dienests noteikto apbūvēta zemesgabala Ainažu iela 42C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020029, platība 2880 m2, 
vērtību privatizācijas vajadzībām, kas uz 2014.gada 11.jūniju noteikta EUR 
23 898,00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro 00 centi).  

2. Nosūtīt SIA „Atpūtas serviss” paziņojumu par Saulkrastu novada pašvaldības 
apbūvēta zemesgabala Ainažu iela 42C, Saulkrasti, privatizāciju. 

 
 

§5 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz 2014.gada 
30.jūnijā izsniegto Mantojuma apliecību, kurā norādīts, ka Žanna Jeršova, personas kods 
300432 - 13055, mirusi 2012.gada 11.novembrī un viņai piederošo būvi – dārza māju, kas 
atrodas uz Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma „Priedes 184”, Priedes, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., mantojusi X.X. (vārds, uzvārds) , 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izbeigt 2012.gada 13.septembrī noslēgto zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar 
Žannu Jeršovu, personas kods 300432 – 13055, par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma „Priedes 184”, Priedes, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 003 2433, platība 0,0530 ha, nomu.   

   
 

§6 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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

Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8) un pamatojoties uz 2014.gada 
30.jūnijā izsniegto Mantojuma apliecību, kurā norādīts, ka Žanna Jeršova, personas kods 
300432 - 13055, mirusi 2012.gada 11.novembrī un viņai piederošo būvi – dārza māju, kas 
atrodas uz Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese), 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., mantojis X.X. (vārds, uzvārds), pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 
ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 



   

  

NOLEMJ:  
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 

pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), platība 0,0530 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas 2014.gadā ir EUR  
15,08 un 21% PVN EUR 3,17, kopā EUR 18,25 (astoņpadsmit euro 25 euro centi). 

3. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, nomniekam ierasties Saulkrastu 
novada domē parakstīt zemes nomas līgumu. 

 
§7 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.7), 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., (kadastra apzīmējums xxxxx ), platība 0,0750 ha, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas 2014.gadā ir EUR  
21,34 un 21% PVN EUR 4,48, kopā EUR 25,82 (divdesmit pieci euro 82 euro 
centi) 

3. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, nomniekam ierasties Saulkrastu 
novada domē parakstīt zemes nomas līgumu. 

 
 

§8 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas X.X. (vārds, uzvārds)  
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.7),  pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums xxxxx), platība 0,8992 ha, lietošanas mērķi  
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,   



   

  

uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”, 
atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.   

 
 

§9 
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu 

 
 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.7),  
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxx), platība 18360 kv.m, lietošanas mērķi  
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,   
uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, atbilstoši 
īpašuma pašreizējai izmantošanai.   

2. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadastra 
apzīmējums xxxxx), platība 2639 kv.m, lietošanas mērķi  
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,   
uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”, atbilstoši 
īpašuma pašreizējai izmantošanai.   

 
§10 

Par zemesgabala Kastaņu iela 18, Saulkrastos, 
piekritību valstij 

 
 Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, adrese Vaļņu 
iela 28, Rīga, Nekustamo īpašumu formēšanas un reģistrācijas daļas vadītājas I.Laizānes 
18.06.2014. iesniegumu Nr.8-2/9153, ar lūgumu izvērtēt zemesgabala Kastaņu iela 18, 
Saulkrastos, piekritību valstij vai pašvaldībai, tika konstatēts: 

1) minētā zemesgabala piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav noskaidrota; 
2) uz zemesgabala atrodas fiziskai personai piederoša ēka, bet šī persona zemes 

reformas laikā normatīvos aktos noteiktos termiņos nav pieprasījusi zemi lietošanā; 
3) nekustamā īpašuma nodoklis netiek maksāts. 

 
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2. 
punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  



   

  

1. Valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā nostiprināms zemesgabals Kastaņu 
iela 18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001 0365, platība 
1200 kv.m. 

2. Veicot zemesgabala Kastaņu iela 18, Saulkrasti, kadastrālo uzmērīšanu, tā platība 
var tikt precizēta. 

 
 

§11 
Par zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrastos, 

½ domājamo daļu piekritību valstij 
 

 Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758, adrese Vaļņu 
iela 28, Rīga, Publisko funkciju pārvaldes direktores vietnieces L.Osītes 02.07.2014. 
iesniegumu Nr.8-2/10044, ar lūgumu izvērtēt zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ 
domājamo daļu  piekritību valstij vai pašvaldībai, tika konstatēts: 

1) minētā zemesgabala piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav noskaidrota; 
2) uz zemesgabala atrodas valstij piekritīgs  ēku īpašums ½ domājamo daļu apmērā, 

par kura īpašnieku Saulkrastu novada domes struktūrvienību rīcībā nav 
informācijas;  

3) zemes reformas laikā normatīvos aktos noteiktos termiņos zeme lietošanā ½ 
domājamās daļas apmērā  nav pieprasīta; 

4) nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ domājamo 
daļu netiek maksāts. 

 
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 1. 
punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā nostiprināma ½ domājamā daļa no 
zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
8013 003 0238, platība 1295 kv.m. 

 
 

§12 
Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā,  

adreses, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2014. iesniegumu Nr.2-04/511 ,,Par 
rezerves zemes fonda zemes vienībām’’, pamatojoties uz Ministru kabineta 
01.09.2009.noteikumu Nr.996 ,,Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo 
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij 
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi’’ 11.punktu, likuma ,,Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’ 3.panta otrās 
daļas 4.punktu, trešās daļas 4.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 
1.panta 11.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. 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” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 80330011152 (platība 0.077 ha), 
8033001153 (platība 0.018 ha), 80330011154 (platība 0.015 ha), 80330011155 
(platība 0.015 ha), 80330021424 (platība 0.02 ha), 80330021626 (platība 0.03 ha), 
80330021770 (platība 0.14 ha), 80330021791 (platība 0.01 ha), 80330021796 
(platība 0.02 ha), 80330021798 (platība 0.05 ha), 80330021821 (platība 0.01 ha), 
80330021823 (platība 0.02 ha), 80330021824 (platība 0.39 ha), 80330021847 
(platība 0.5 ha), 80330021939 (platība 0.1 ha), 80330021940 (platība 0.2 ha), 
80330021808 (platība 0.06 ha), 80330021841 (platība 0.054 ha), 80330021811 
(platība 0.06 ha), 80330030437 (platība 0.06 ha), 80330031416 (platība 0.082 ha), 
80330032730 (platība 0.055 ha).  
Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 

2. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajiem zemes gabaliem nosaukumu un 
noteikt lietošanas mērķi: 

2.1. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011152 - ,,Starpgabals 16’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101, platība 0.077 ha; 

2.2. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011153 - ,,Starpgabals 17’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101, platība 0.018 ha; 

2.3. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011154 - ,,Starpgabals 18’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101, platība 0.015 ha; 

2.4. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330011155 - ,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 
1101, platība 0.015 ha; 

2.5. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021626 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot ceturto zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.03 ha; 

2.6. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021791 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot piekto zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.01 ha; 

2.7. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021796 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot sesto zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.02 ha; 

2.8. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021821 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot septīto zemes vienību, zemes lietošanas 



   

  

mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.01 ha; 

2.9. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021823 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot astoto zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.02 ha; 

2.10.  zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021847 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot devīto zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.5 ha; 

2.11.  zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021939 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot desmito zemes vienību, zemes lietošanas 
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.01 ha; 

2.12.  zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021940 – ,,Ceļi d/s Āres’’, Āres, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot vienpadsmito zemes vienību, zemes 
lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0.02 ha; 

 
3. Piešķirt Saulkrastu pašvaldības piekritīgajiem zemes gabaliem adresi un noteikt 
lietošanas mērķi: 
3.1. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021424 - ,,Āres 135’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 
0601, platība 0.02 ha; 
3.2. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021770 - ,,Āres 136’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 
0601, platība 0.14 ha; 
3.3. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021798 - ,,Āres 137’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 
0601, platība 0.05 ha; 
3.4. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021824 - ,,Saulīte 210’’, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.39 ha; 
3.5. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021808 - ,,Gaisma 56’’, Gaisma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.06 ha; 
3.6. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021841 - ,,Mežvidi 90’’, Mežvidi, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.054 ha; 
3.7. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330021811 - ,,Saulīte 136’’, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.06 ha; 
3.8. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330030437 - ,,Jubileja 195A’’, Jubileja, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601, platība 0.06 ha; 
3.9. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330031416 – Otrā iela 9, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.082 ha; 
3.10. zemes vienībai ar kadastra apz. 80330032730 - ,,VEF Pabaži 59’’, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601, platība 0.055 ha; 
 



   

  

 
§13 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
 

 Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.7), 
pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu 
novada domes 31.10.2012. lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

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

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 
3. Nekustamo īpašumu nodaļai rakstiski informēt piegulošās teritorijas nekustamo 

īpašumu īpašniekus par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā XX (adrese). 
 

 
§14 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu speciālista A.Blankenberga 
14.07.2014.iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8),  pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 
2.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izmainīt Saulkrastu pašvaldības bilancē zemes īpašumu platību un kadastrālo 
vērtību Saulkrastu pašvaldības īpašumiem: 

1.1.,,Priedes 184’’, Priedes, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330032433, platība 
0.0533 ha, vērtība EUR 2881,00; 

1.2. Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330010658, 
platība 0.1171 ha, vērtība EUR 11663.00; 

1.3. Pūpolu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330010621, 
platība 0.1239 ha, vērtība EUR 12094.00; 

1.4. Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330031937, 
platība 0.0682 ha, vērtība EUR 3328.00; 

1.5. ,,Roze 291’’, Roze, Saulkrastu novads, kadastra nr.80330032823, platība 0.0777 
ha, vērtība EUR 4200.00. 

 
 
 
 



   

  

§15 
Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un 

pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 
 

 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2014. iesniegumu Nr.2-04/511 ,,Par 
rezerves zemes fonda zemes vienībām’’, un pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, ''Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 
likuma ''Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās'' 3.panta piekto daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 1.0 ha 
platībā XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 
xxxxx). 

2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma  
apbūvēta lauku apvidus zeme XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums 80330030968). 

  
§16 

Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, adreses piešķiršanu un 
pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 

 
 Izskatot VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2014. iesniegumu Nr.2-04/511 ,,Par 
rezerves zemes fonda zemes vienībām’’, un pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, 'Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 
likuma ''Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās'' 3.panta piekto daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 0,0205 ha 
platībā XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2.zemes vienībai, 
(kadastra apzīmējums xxxxx). 

2. Piešķirt adresi zemes vienībai ar (kadastra apz. xxxxx) XX (adrese) Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma  
apbūvēta lauku apvidus zeme XX (adrese) , Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums xxxxx). 

§17 
Par zaudējumu atlīdzināšanu 

 



   

  

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta 
E.Brumermaņa iesniegto atzinumu par ar tiesvedību saistīto zaudējumu atlīdzināšanu X.X. 
(vārds,uzvārds) , kas izskatīts Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), 
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 92., 93. un 94.pantu, Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6.panta pirmo daļu, 7.panta trešo daļu un 
Ministru kabineta 08.11.2011. noteikumiem Nr.859 „Noteikumi par privātpersonai 
atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Atmaksāt X.X. (vārds,uzvārds) ar tiesvedību saistītos zaudējumus 180,05 euro 

apmērā. Naudas līdzekļus pārskaitīt uz X.X. (vārds, uzvārds) 2014.gada 30.maija 
iesniegumā norādīto bankas kontu. 

 
§18 

Par iekšējo noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 
kārtību” apstiprināšanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta 
E.Brumermaņa iesniegto iekšējo noteikumu projektu „Par reprezentācijas izdevumu 
uzskaites un norakstīšanas kārtību”, kas izskatīts Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija 
sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtību”; 

2. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas. 
 

§19 
Par Saulkrastu novada domes  

2014.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.3§40) precizējumiem  
 

     Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
Baibas Melderes 2014.gada 16.jūlija iesniegums par bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņa 
pagarinājumu, kurā norādīts, ka saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ņemot 
vērā, ka ar Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra lēmumu (prot.Nr.3§40) cita 
starpā nolemts, ka minētais lēmums ir spēkā no 2014.gada 1.marta līdz Saulkrastu novada 
bāriņtiesas pilnvaru termiņa beigām – 2015.gada 28.februārim, kā arī pamatojoties uz 
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un saskaņā ar Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija 
sēdes atzinumu (protokols Nr.8), 
 



   

  

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

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.feburāra lēmuma (prot.Nr.3§40.) 
2.punktu, nosakot, ka lēmums ir spēkā līdz 2019.gada 28.februārim. 

 
 

§20 
Par Saulkrastu novada domes  

2014.gada 30.aprīļa lēmuma (prot.Nr.6§38) precizējumiem  
 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē ir izskatīts 
finansista G.Vīganta 2014.gada 10.jūnija iesniegums par nepieciešamību precizēt 
apmaksājamo izdevumu apmēru pašvaldības delegācijas dalībniekiem, tostarp domes 
priekšsēdētājam Ervīnam  Grāvītim, kas radušies komandējuma laikā uz Radoškoviču 
pilsētciematu Baltkrievijā no 2014.gada 15.maija līdz 17.maijam.  

Ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.8), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2010.gada 
12.oktobra MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzinami ar komandējumiem saistītie 
izdevumi” 13.punktu un 31.3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Izteikt Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma (prot.Nr.6§38) 
4.punktu, šādā redakcijā: 

“4. Apmaksāt E.Grāvītim komandējuma izdevumus un dienas naudu par komandējuma 
pirmo un trešo dienu 100% apmērā, par komandējuma otro dienu 50% apmērā.” 

2. E.Grāvītim atgriezt pārmaksātos komandējuma izdevumus,  pamatojoties uz Finanšu 
un grāmatvedības nodaļas izsniegto avansa norēķina atskaiti un iemaksāt tos 
Saulkrastu novada domes norēķinu kontā. 

 
 

§21 
Par Saulkrastu novada pašvaldības 

2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes M. Grasmanes 
14.07.2014. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada 
publisko pārskatu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas un Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdēs, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma par budžetu un 
finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 „Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, 
 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu. 
2. Apstiprināto pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

un publicēt Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv  
 

§22 
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā  

  
Izskatot finansista G.Vīganta 30.06.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2247 (Transportlīdzekļa 
obligātās apdrošināšanas maksājumi) par 175,00 EUR; 

1.1.2. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 791,00 EUR. 
1.2. palielināt Tautsaimniecības nodaļas budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) par 5,00 EUR; 
1.2.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 136,00 EUR; 
1.2.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 34,00 EUR; 
1.2.4. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 791,00 EUR. 

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. 

 
§23 

Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
  

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 04.07.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē 
(protokols Nr.8) un izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 
28.07.2014.iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi par telpu nomu” (Ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 21.381)” par 1358,00 EUR. 



   

  

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

2.1.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 270,00 EUR. 
2.1.2. EKK 2249 (Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi) 

par 360.00 EUR. 
2.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 23121 (Inventārs) par 828,00 EUR; 
2.2.2. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 300,00 EUR. 
2.2.3. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 860,00 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. 

 
 

§24 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 04.07.2014. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē 
(protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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

1.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 
617,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 617,00 EUR. 

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. 

 
 

§25 
Par VJMMS budžeta izmaiņām 

  
Izskatot VJMMS direktores p.i. E.Širškovas 11.07.2014. iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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



   

  

1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 568,00 EUR; 
1.1.2. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 44,00 EUR; 
1.1.3. EKK 23121 (Inventārs) par 380,00 EUR; 
1.1.4. EKK 2321 (Kurināmais) par 182,00 EUR. 

1.2. palielināt VJMMS budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 120,00 EUR; 
1.2.2. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 674,00 EUR; 
1.2.3. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 380,00 EUR. 

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. 

 
§26 

Par līdzekļu pārcelšanu caurteku novietojuma regulācijas projekta izstrādei 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
25.06.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2014.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt izdevumu pozīcijas “Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, 

rekonstrukcija” izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 248,00 EUR. 
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Meliorācijas sistēmu būvniecība” izdevumu 

plānu: 
1.2.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 248,00 EUR. 
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. 

 
§27 

Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 
 

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja V.Klibiķa 14.07.2014. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē 
(protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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



   

  

1.1. samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi – Dienas nauda) par 200,00 EUR. 

1.2. palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 200,00 EUR. 

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. 

 
 

§28 
Par grozījumiem pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos  

 
Izskatot finansista G.Vīganta 14.07.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos: 
1.1. Samazināt izdevumu pozīciju „Dome”: 

1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2122 (Ārvalstu komandējumi - 
Pārējie komandējumu un dienestu braucienu izdevumi)) par 55,00 
EUR. 

1.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Dome”: 
1.2.1.  EKK 2111 (Iekšzemes komandējumi – Dienas nauda) par 12,00 EUR; 
1.2.2. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi - Pārējie komandējumu un 

dienestu braucienu izdevumi) par 43,00 EUR. 
2. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos un 

ieņēmumos: 
2.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas brīvpusdienām” EKK 18.624 

par 21 521,00 EUR; 
2.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola”: 

2.2.1.  EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 14 237,00 EUR; 
2.3. Palielināt izdevumu pozīciju „Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola”: 

2.3.1.  EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 7 284,00 EUR. 
3. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos un 

ieņēmumos: 
3.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju „ Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” EKK 18.630 par 
285 777,00 EUR; 

3.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Aizņēmumu atmaksa”: 
3.2.1.  EKK 400020002 (Aizņēmumu atmaksa) par 285 777,00 EUR. 

4. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos: 
4.1. Samazināt izdevumu pozīciju „Attīstības un plānošanas nodaļa”: 

4.1.1. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi) par 3 337,00 EUR. 

4.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Projekts “Peldvieta “CENTRS”””: 
4.2.1.  EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 3 



   

  

337,00 EUR. 
5. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumos: 

5.1. Samazināt ieņēmumu pozīciju „Līdzdalības maksājumi, klientu maksājumi 
un citu pašvaldību maksājumi Sociālajai mājai” EKK 21.3912 par 24 097,00 
EUR; 

5.2. Palielināt ieņēmumu pozīciju “Ieņēmumi no pašvaldībām sociālajiem 
pakalpojumiem (Soc. māja)” EKK 19.223 par 24 097,00 EUR. 

6. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos un 
ieņēmumos: 

6.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem” EKK 
18.6262 par 816,00 EUR; 

6.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Sociālais dienests”: 
6.2.1.  EKK 6254 (Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā) 

par 816,00 EUR. 
7. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos: 

7.1. Samazināt izdevumu pozīciju „A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma 
izbūve”: 

7.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 7 
288,00 EUR. 

7.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Projekts “Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija””: 

7.2.1.  EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 7 
288,00 EUR, lai atmaksātu projekta būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

8. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos: 
8.1. Samazināt izdevumu pozīciju “Saulkrastu vidusskola”: 

8.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 4 
780,00 EUR. 

8.2. Palielināt izdevumu pozīciju „Saulkrastu vidusskola”: 
8.2.1.  EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu 

izdevumi) par 4 780,00 EUR. 
9. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot no 1. līdz 8. punktā minētos grozījumus. 

 
 

§29 
Par grozījumiem speciālā budžetā 

 
Izskatot finansista G.Vīganta 14.07.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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

1.1. samazināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 
1.1.1. EKK 224608 (Ūdens novadgrāvju tīrīšana  ielu un ceļu teritorijās) par 2 

315,00 EUR. 



   

  

1.2. palielināt “Tautsaimniecība - Ielu un ceļu fonds” izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 224611 (Grunts ielu un ceļu remonts ar smilts - grants maisījumu) 

par 2 315,00 EUR. 
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. 

 
 

§30 
Par līdzekļu piešķiršanu 2015.gada budžetā  

Jūras parka kopšanai un uzturēšanas darbiem 
  

Izskatot Labiekārtošanas nodaļas vadītājas I.Jurkevičas 14.07.2014. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols 
Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2015.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
„Labiekārtošanas nodaļa” 9 000,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2249 (Pārējie pakalpojumi), lai apmaksātu objekta “Jūras parks” 4500 m2 
platībā teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbus. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru objekta “Jūras parks” 4500 m2 platībā teritorijas 
kopšanas un uzturēšanas darbiem. 

 
 
 

 
§31 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 
 

Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka A.I.Zaharāna 14.07.2014. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija 
sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pašvaldības policijas budžetā 
1100,00 EUR apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 22193 (Pasta pakalpojumi), 
lai atmaksātu pasta izdevumus saistībā ar saistošo noteikumu izpildi.  

2. 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. 

 
 



   

  

 
 
 

§32 
Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos  

 
Izskatot finansista G.Vīganta 16.07.2014. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Domes budžetā 8000,00 EUR 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 1111 (Deputātu darba algas) un 1887,00 
EUR apmērā EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa), lai atmaksātu 
deputātu atalgojumu 2014.gadam.  

2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
“Kompensācija bērnu vecākiem” 3500,00 EUR apmērā EKK 6410, lai apmaksātu 
izdevumus saistībā ar PII “RŪĶITIS” izveidojušos bērnu rindu.  

3. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Bērnu un jauniešu dienas 
centra “Saulespuķe” budžetā 137,00 EUR apmērā EKK 231201 (Inventārs), lai 
apmaksātu 2013.gada rēķinu.  

4. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos: 
3.1. Samazināt izdevumu pozīciju „A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma 

izbūve”: 
3.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 

11575,00 EUR. 
3.2. Palielināt izdevumu pozīciju „ Telpu remonts PII "Rūķītis"”: 

3.2.1.  EKK 231201 (Inventārs) par 11575,00 EUR, lai atmaksātu inventāra 
iegādi saistībā ar remontdarbiem PII “Rūķītis”. 

5. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumos un 
izdevumos: 

5.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” EKK 400020002 par 
801108,00 EUR; 

5.2. Palielināt izdevumu pozīciju: 
5.2.1. “Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija” EKK 5240 (Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 422833 EUR; 
5.2.2. “PVN” EKK 2511 (PVN - būvniecībai) par 96304 EUR, lai atmaksātu 

Zvejniekciema stadiona būvniecības PVN; 
5.2.3. “Dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss"” EKK F55010003 

(Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas) par 94500 
EUR, lai atmaksātu Zvejniekciema katlu mājas ar siltumtrasēm iegādi; 

5.2.4. “Automašīnu iegāde” EKK 5231(Transportlīdzekļi) par 52910 EUR, lai 
iegādātos automašīnas pašvaldības funkciju nodrošināšanai; 

5.2.5. “Telpu remonts PII "Rūķītis"” par 134561 EUR, lai veiktu PII “Rūķītis” 
telpu remontdarbus un iegādātos pamatlīdzekļus.  

6. Veikt atbilstošus grozījumus 2014.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, 
iekļaujot no 1. līdz 5. punktā minētos grozījumus. 



   

  

 
 
 
 
 

§33 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 

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

 
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 14.07.2014. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūlija 
sēdē (protokols Nr.8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

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

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

 
 

§34 
Par remontdarbu uzsākšanu Saulkrastu novada pašvaldības iestādē  

„Saulkrastu vidusskola” un iepirkuma līguma noslēgšanu 
 

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas ātrāk uzsākt Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādes „Saulkrastu vidusskola” ēkas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, fasādes 
remonta darbus, secināts, ka objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams uzsākt Saulkrastu 
novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu vidusskola” plānotos ēkas fasādes remontdarbus 
pirms aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas Finanšu ministrijas Pašvaldību Padomes 
aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomē. Ņemot vērā minēto, un, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma „Saulkrastu vidusskolas Smilšu 
ielā 3, Saulkrastos, fasādes remonts”, ID Nr. SND 2014/20 rezultātiem (Saulkrastu novada 
pašvaldības Iepirkumu komisijas 2014.gada 17.jūlija lēmums, protokols Nr.2) un 
konkursam iesniegto SIA "ZK CELTNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs 
40103499382, juridiskā adrese Kastaņu ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 
piedāvājumu, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

 

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

1. Noslēgt ar SIA "ZK CELTNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs 
40103499382, juridiskā adrese Kastaņu ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-



   

  

2160, līgumu par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu vidusskola” 
ēkas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, fasādes remonta darbiem.  

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam līdz 2014.gada 
4.augustam noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto līgumu.  

 
 
 

§35 
Par Krājumu uzskaites komisijas izveidošanu 

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākā eksperta Edgara 
Brumermaņa 29.07.2014. iesniegumu par Krājumu uzskaites komisijas izveidošanu, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” 21.3 punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Izveidot Krājumu uzskaites komisiju šādā sastāvā: 
1.1.Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā 

īpašuma jautājumos A.Gavars; 
1.2.Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede G.Mālere; 
1.3.Saulkrastu novada domes automobiļa vadītājs U.Pope; 
1.4.Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākais eksperts E.Brumermanis. 

 
§36 

Par līguma grozījumu veikšanu 
 

2014.gada 2.jūlijā Saulkrastu novada domē saņemta SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 2014.gada 2.jūlija vēstule, kurā izteikts lūgums veikt grozījumus ar 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) 2013.gada 18.aprīlī 
noslēgtajā līgumā Nr. L-PCS-13-0081 par projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/022 
„Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvaldes un 
sadales sistēmā” īstenošanu (turpmāk-Līgums). 

Līguma grozījumi paredz piesaistīt Saulkrastu novada domi projekta „Siltumtrašu 
rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvaldes un sadales sistēmā” 
īstenošanai, nodrošinot projektam nepieciešamo līdzfinansējuma daļu. Cita starpā 
grozījumi paredz mainīt valsts atbalsta veidu, nosakot, ka projekta ietvaros atbalsts tiek 
sniegts saskaņā ar nosacījumiem par valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 

Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru Kabineta noteikumus Nr. 824 
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākās kārtām” veikt 
grozījumus Līgumā,  
 



   

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  

 
NOLEMJ:  

1. Veikt grozījumus 2013.gada 18.aprīlī starp LIAA un SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” noslēgtajā līgumā Nr. L-PCS-13-0081 par projekta 
Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/022 „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot 
enerģijas zudumus pārvaldes un sadales sistēmā” īstenošanu. 

 
 
 
 

§37 
Par aizņēmuma ņemšanu un finansējuma piešķiršanu  

siltumtrašu rekonstrukcijai 
 

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir 
pienākums organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tostarp arī siltumapgādi, 
tādēļ Saulkrastu novada dome ir piekritusi līdzfinansēt projektu Nr. 
PCS/3.5.2.1.1/12/04/022 „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas 
zudumus pārvaldes un sadales sistēmā”. Ņemot vērā minēto, kā arī 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”- 14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, J.Grabčiks, A.Aparjode, S.Ancāne. B.Veide, M.Kišuro, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  

 
 NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.gadā uz 10 gadiem 331 200,00 euro apmērā ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Eiropas Savienības Kohēziju fonda (turpmāk – ES KF) projekta 
„Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvaldes 
un sadales sistēmā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu.  

2. Kredītu 331 200,00 euro apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu ES KF projekta „Siltumtrašu 
rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvaldes un sadales 
sistēmā” realizācijai. 

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 331 200 daļām ar 
vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro, 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 2 711 929 daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 EUR. 

 



   

  

 
Domes priekšsēdētājs  E. Grāvītis 
 


