
 
 

 
DOMES SĒDES LĒMUMI 

(31.10.2012.) 
 

§ 2. 
Par nekustamā   

 nekustamā īpašuma nodokļu  parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 
 Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 
2012.gada 2.oktobra pieprasījumu Nr.18241, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” 
- nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
    Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli Ls 894,31 
(astoņi simti deviņdesmit četri lati 31 santīms) apmērā par laika periodu no 2010.gada 
līdz 2012.gadam ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma  
 

§ 3. 
Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmuma 

domes sēdes protokola izraksts -r.12§37,   
atcelšanu  

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas  16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, par, nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
LVL 300,00 apmērā samaksu, kas veikta 09.10.2012., 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” 
- nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
          Atcelt Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmumu, domes sēdes protokola 
izraksts Nr. 12§37.   
 

§ 4. 
Par Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmuma 

domes sēdes protokola izraksts  -r. 12§47,   
atcelšanu  

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 
I.Kamoliņas  16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
LVL 85,67 apmērā samaksu, kas veikta 09.10.2012., 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne,  G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), 
„pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
          Atcelt Saulkrastu novada domes 26.09.2012. lēmumu, domes sēdes protokola 
izraksts Nr.12§47.   



 
§ 5. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 Izskatot A.B. un R.G. 17.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols 
Nr.13,  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 23.2. punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne,  G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), 
„pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
 Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunbrūklenāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 1332, platība 0,2 ha, lietošanas mērķi 
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,  uz“neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600”.   
 

§ 6. 
Par pašvaldības ceļa atbrīvošanu 

 Izskatot Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, reģ. Nr. 
90000017078, adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, 08.10.2012. vēstuli Nr. 4-5/3714 
„Par nelikumīgu ceļa piegružošanu”, kurā norādīts, ka Saulkrastu pašvaldībai kā 
piebraucamā ceļa īpašniekam tiek uzdots veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
netiktu piegružots ceļš piekļuvei īpašumam Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kas 
izskatīta Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
17.10.2012.sēdē, protokols Nr.12. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne,  G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ:  
1.Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības ceļu pārvaldītājam SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” (reģ.Nr.40103027944) līdz 2012.gada 30.novembrim atbrīvot 
Saulkrastu pašvaldībai piederošā ceļa d/s Silmala, kadastra numurs 80330021707 (pie 
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 80330020693) brauktuvi no būvgružiem.  
2.Būvgružu pārvietošanu veikt, pieaicinot Valsts policijas, Saulkrastu novada 
pašvaldības policijas pārstāvjus un sastādot aktu par pārvietoto būvgružu apjomu un 
veiktajām darbībām. 
3.Nekustamā īpašuma īpašniecei A.A., atlīdzināt būvgružu pārvietošanas izmaksas. 
4.Lēmumu nosūtīt SIA „Saulkrastu komunālserviss”, nekustamā īpašuma 
īpašnieceiA.A. , nekustamā īpašuma īpašniekam M.L , Valsts Vides dienesta Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldei.  
5.Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79.panta 
pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, 
kad lēmums stājies spēkā (07.11.2012., domes sēdes protokola parakstīšanas dienā). 

 
§ 7. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 Izskatot Ā.B. 15.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 



26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 

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

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 002 0363, platība 646 kv.m, 8/100 domājamo daļu nomu. 
   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 8. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot G.K. 15.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 002 0363, platība 646 kv.m, 12/100 domājamo daļu nomu. 
   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 

§ 9. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot A.Z. 16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr. 13, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 002 0363, platība 646 kv.m, 7/100 domājamo daļu nomu. 
   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 10. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot L.B. 04.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 



26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 34.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Krasta iela 12, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 004 0158, platība 1402 kv.m,  nomu. 
   Zemes nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 11. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot T.G., iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto 
daļu un 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”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 

   Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Priedes 12”, Priedes, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 003 2305, platība 0,0532 ha, nomu. 
   Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
 

§ 12. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 Izskatot personas 20.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 
nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. 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”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar personu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ķīšupes dārziņi, kadastra apzīmējums 
80130010383, daļas 500 kv.m platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības -  
Ls 6,53 (seši lati 53 santīmi) un Ls 1,37 (viens lats 37 santīmi) 21% PVN, kopā gadā 
Ls 7,90 (septiņi lati 90 santīmi). 
 
 



§ 13. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 Izskatot I.K. 01.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
17.10.2012. Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 5.punktu un septīto daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Atlikt līdz 01.11.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 213,56 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 181,76 un nokavējuma nauda 
Ls 31,80, par nekustamo īpašumu saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

03.12.2012. 15,14 2,66 17,80 
02.01.2013. 15,14 2,66 17,80 
01.02.2013. 15,14 2,66 17,80 
01.03.2013. 15,14 2,66 17,80 
02.04.2013. 15,14 2,66 17,80 
02.05.2013. 15,14 2,66 17,80 
03.06.2013. 15,14 2,66 17,80 
02.07.2013. 15,16 2,64 17,80 
02.08.2013. 15,15 2,65 17,80 
01.09.2013. 15,16 2,64 17,80 
01.10.2013. 15,17 2,63 17,80 
01.11.2013. 15,14 2,62 17,76 

Kopā  181,76 31,80 213,56 
Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 

§ 14. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 Izskatot M.K. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.10.2012. 
Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 24.panta pirmās daļas 5.punktu un septīto daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Atlikt līdz 01.09.2013. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 25,44 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 23,95 un nokavējuma nauda Ls 
1,47 par nekustamo īpašumu, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

Datums Pamatparāds 
(Ls) 

Nokavējuma 
nauda (Ls) 

Kopā 
 (Ls) 

02.04.2013. 3,99 0,25 4,24 
02.05.2013. 3,99 0,25 4,24 
03.06.2013. 3,99 0,25 4,24 
02.07.2013. 3,99 0,25 4,24 
02.08.2013. 4,00 0,24 4,24 
01.09.2013. 3,99 0,23 4,24 

Kopā  23,95 1,47 25,44 



Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos. 
 
§ 15. 

Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 

I.Kamoliņas 16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
17.10.2012. Finansu komitejas sēdē, protokols Nr.11, par nekustamiem īpašumiem, 
kurus Saulkrastu pašvaldība pārņēmusi no VAS “Privatizācijas aģentūra” un kas 
reģistrēti Zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

Uzņemt Saulkrastu pašvaldības bilancē šādus nekustamos īpašumus:  
1)  Zemes īpašums Alfrēda Kalniņa iela 26, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums                 8013 002 0239, platība 1804 kv.m, kadastrālā vērtība 
LVL 25 003,00 (divdesmit pieci tūkstoši trīs lati 00 santīmi); 

2) Dzīvokļa īpašums Alfrēda Kalniņa iela 26 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 900 0645, platība 42,7 kv.m, kadastrālā vērtība 
LVL 3918,00 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit lati 00 santīmi); 

3) Dzīvokļa īpašumu Alfrēda Kalniņa iela 26 - 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 900 0725, platība 20,4 kv.m, kadastrālā vērtība 
LVL 1 959,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņi lati 00 santīmi); 

4) Dzīvokļa īpašumu Dzelzceļnieku iela 6 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 900 0446, novērtējums kadastrā LVL 7728,00 
(septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi lati 00 santīmi), tai skaitā 

- dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 8013 003 0497 001 002, 
platība 30,82 kv.m, kadastrālā vērtība LVL 1 853,00 (viens tūkstotis astoņi 
simti piecdesmit trīs lati 00 santīmi), 
- palīgēkas (šķūņa), kadastra apzīmējums 8013 003 0497 002, platība 58,7 
kv.m 3082/19087 domājamās daļas, kadastrālā vērtība LVL 153,07 (viens 
simts piecdesmit trīs lati 07 santīmi); 
- zemes vienības Dzelzceļnieku iela 6, kadastra apzīmējums 8013 003 
0497, platība 3254 kv.m 3082/19087 domājamās daļas, kadastrālā vērtība 
LVL 5 721,89 ( pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit viens lats 89 santīmi) 

 

§ 16. 
Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.03.2012. lēmumā “Par nekustamā 

īpašuma Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
domājamo daļu  reģistrāciju zemesgrāmatā un  

adreses piešķiršanu”, domes sēdes protokola izraksts -r.3§9 
 Izskatot Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-
R/1796, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11., 8 un 24. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

    Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 28.03.2012. lēmumā “Par nekustamā 
īpašuma Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., domājamo daļu  reģistrāciju 



zemesgrāmatā un adreses piešķiršanu”, domes sēdes protokola izraksts Nr.3§9, izsakot 
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt adresi neapdzīvojamai telpai ar platību 35.1 kv.m –  
            Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads.” 

 
 

§ 17. 
Par adreses piešķiršanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu speciālista 
A.Blankenberga 05.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.10.2012.sēdē, protokols Nr.12, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 2.11.  un 18. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 

 Piešķirt adresi Saulkrastu pašvaldībai piederošai garāžai, kadastra 
apzīmējums 8013 002 0489 006, kas atrodas zemes īpašuma Ainažu iela 1 
teritorijā –  
            Ainažu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

 
§ 18. 

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

 Izskatot SIA ,,Latvijasmernieks.lv’’ mērnieka Reiņa Anģēna 03.10.2012. 
iesniegumu, 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”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Lapu iela 22, (kadastra 
apzīmējums 80330010782) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu; 
  2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ‘’liters 2’’, 
adresi, Lapu iela 24, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 
  3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam Lapu iela 24 – pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve, kods – 0908; 

4. Noteikt zemes gabalam Lapu iela 22 dalīto lietošanas mērķi: 1200 kv.m - 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, 6696 kv.m – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 
 
 

§ 19. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 



 Izskatot M.Z. 18.10.2012. iesniegumu, 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”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma Liepiņas, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330010357 zemes ierīcības projektu. 
  2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam, zemes ierīcības projektā ‘’liters 1’’, 
adresi, Lapu iela 19, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
  3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam Lapu iela 19 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601. 

4. Noteikt zemes gabalam zemes ierīcības projektā ‘’liters 2’’ zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods -0101. 
   

 
§ 20. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 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” 2.5. 
apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 21. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 01.10.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 22. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 08.10.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 
 

§ 23. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 08.10.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 24. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 04.10.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā  
 

§ 25. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 04.10.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

 
§ 26. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 15.10.2012. 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” 2.5. apakšpunktu,  



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā. 
 

§ 27. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 Izskatot personas 11.10.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. 

 
§ 28. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 Izskatot personas 11.10.2012. 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” 2.4. apakšpunktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ: 
 Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā . 
 
 
 

§ 31. 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Rīgas ielā 23A, Saulkrastos    
         Izskatot SIA „KI Nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40103182129 iesniegumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Rīgas ielā 23A,  Saulkrastos 
(kadastra Nr. 8013 003 0651),  kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2012. gada 17. oktobra sēdē (protokols Nr. 12), pamatojoties uz likuma 
"Teritorijas attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 
16.oktobra noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 101. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  

      1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Rīgas ielā 23A, Saulkrastos 
(kadastra Nr. 8013 003 0651).  
      2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 

      3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 



Pilsētnieci. 

      4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala Rīgas ielā 23A, Saulkrastos īpašnieku SIA  „KI 
Nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40103182129  divu  nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 

 
§ 32. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes gabalam 370F, Saulkrastos    

         Izskatot SIA „KI Nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40103182129 iesniegumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 370F,  Saulkrastos (kadastra Nr. 
8013 003 0323), kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2012. 
gada 17. oktobra sēdē (protokols Nr. 12),  pamatojoties uz likuma "Teritorijas 
attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumu Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 101. punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  

      1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam 370F, Saulkrastos  (kadastra Nr. 
8013 003 0323).  
      2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 

      3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci. 

      4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala 370F, Saulkrastos īpašnieku SIA  „KI 
Nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40103182129  divu  nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 

 

§ 33. 
Par saistošo noteikumu 

„Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam”  izdošanu 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, un 43. 
pantu, likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 25.pantu, 2012. gada 16. 
oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 94. punktu  

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Saulkrastu novada teritorijas 
plānojums 2012. – 2024. gadam”. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un grafiskā daļa”. 

2. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā publicēt 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievietot pašvaldības 
mājaslapā internetā.    



 
§ 34. 

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

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes projektu vadītājas Anitas Līces 
15.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 17.10.2012. Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 3) punktu un 15. panta pirmās daļas 4) punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte,  M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Zvejniekciema vidusskolas direktoru Andri Dulpiņu iesniegt 
projekta „Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes 
paaugstināšana” pieteikumu konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” par kopējo attiecināmo izmaksu summu 
195428,13 LVL (simt astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit 
Lati, 90 santīmi), no kuriem 166113,91 LVL ir KPFI finansējums un 29314,22 
LVL ir pašvaldības finansējums. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
29314,22 LVL  apmērā jeb 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 
un nepieciešamības gadījumā priekšfinansēt projekta īstenošanu projekta 
kopējo izmaksu apjomā. 

§ 35. 
Par īres tiesību piešķiršanu 

 Izskatot J.B. 20.09.2012. iesniegumu, kurš izskatīts 17.10.2012. Sociālo 
jautājumu komitejas sēdē protokols Nr.8, par īres tiesību piešķiršanu J.B., un 
pamatojoties uz 28.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
2.1.apakšpunktu.  

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

1. J.B. piešķirt īres tiesības dzīvoklim, Saulkrastos, noslēdzot īres līgumu. 

 
 

§ 36. 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

Dzīvokļu komisijas nolikuma 
apstiprināšanu  

Izskatot domes juriskonsultes Gitas Lipinikas iesniegto Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikumu, kas izskatīts 17.10.2012. Sociālo jautājumu komitejas 
sēdē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 
61.pantu, 

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



1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu. 
2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

Dzīvokļu komisijas nolikumu (protokols Nr.16§3 no 25.05.2005.) 

 
§ 37. 

Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu 
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un pieņemtu lēmumus par 

dzīvojamo telpu izīrēšanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošajās mājās, 
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 
61.pantu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
 NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju šādā 

sastāvā : 

Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētāja vietnieks 

Normunds Līcis 

Komisijas locekļi:  

Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja Anita Bogdanova 

pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis 

deputāte Selga Osīte 

Komisijas sekretārs: zemes ierīkotājs Artis Blankenbergs. 

2. Atzīt par spēkā neesošu Saulkrastu novada domes 25.11.2009. 

lēmumu (protokols13§94). 

 
 
 

§ 38. 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2012.gada 3.oktobrī saņemts J.K. iesniegums ar 
lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam 
deklarēts:, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Pārbaudot iesniegumam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka iesniedzējas 
dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, bet bērna tēvs 
R.B. deklarēts: Saulkrasti, Saulkrastu novads. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 4.1.apakšpunktu 
pašvaldības kompensāciju ir tiesības pieprasīt, „ja bērna un viena no vecākiem 
dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā”.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 21.pantu, Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 6.punktu, 



Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
17.10.2012. atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.9),  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju R.B. LVL 75 (septiņdesmit pieci 
lati) mēnesī par to, ka viņa dēls apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces 
skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt ar R.B. līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību.  

3.  
§ 39. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējumam 
Izskatot fonda komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” 
06.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās 
darbības budžetā 500,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2232 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu 
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanu angļu valodā un daļējus 
tipogrāfijas izdevumus. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§ 40. 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 08.10.2012. iesniegumu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 

Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 

S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 

A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

1.Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas budžetā 

260,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 23121 (Inventārs), lai 

atmaksātu ugunsdzēšamo aparātu iegādi. 

1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

§ 41. 
Par izmaiņām 2012.gada budžeta plānā 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 15.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Zvejniekciema vidusskolas budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2221 (Maksa par 

apkuri) par 1 000,00 latiem; 
1.1.2. EKK 2234 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 

100,00 latiem; 
1.1.3. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, 

apkalpošana) par 360,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2245 (Transportlīdzekļa obligātās apdrošināšanas 

maksājumi) par 45,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 150,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 160,00 

latiem; 
1.1.7. EKK 2410 (Mācību grāmatu iegāde) par 215,00 latiem; 
1.1.8. EKK 5121 (Datorprogrammas) par 140,00 latiem. 

1.2. palielināt Zvejniekciema vidusskolas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 50,00 

latiem; 
1.2.2. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 400,00 latiem; 
1.2.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 

200,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes 

darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi) par 360,00 latiem; 

1.2.5. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 
300,00 latiem; 

1.2.6. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 
veidi) par 25,00 latiem; 

1.2.7. EKK 2311 (Kancelejas preces) par 100,00 latiem; 
1.2.8. EKK 23121 (Inventārs) par 360,00 latiem; 
1.2.9. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 150,00 latiem; 
1.2.10. EKK 2351 (Remontmateriāli) par 5,00 latiem; 
1.2.11. EKK 2420 (Bibliotēku grāmatas un žurnāli) par 5,00 latiem; 
1.2.12. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) par 215,00 latiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 42. 

Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2013.gadā 
Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 10.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 



1. Paredzēt finansējumu 2013.gada Zvejniekciema vidusskolas budžetā 20000,00 
latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2233 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
pārvadājumus. 

2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
pārvadājumu nodrošināšanai. 

 
§ 43. 

Par grozījumiem 2012.gada budžeta plānā  
Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas 26.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas PII „Rūķītis” un „Rūķu mājas” budžetu 2012.gada 

izdevumos: 
1.1. samazināt „Rūķu māja” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1119 (Pārējo 
darbinieku mēneša atalgojums) par 5709,00 latiem; 

1.1.2. EKK 1220 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas) par 1129,00 latiem; 

1.1.3. EKK 2219 (Sakaru pakalpojumi) par 64,00 latiem; 
1.1.4. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības 

apdrošināšanas izdevumi) par 69,00 latiem; 
1.1.5. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi) par 24,00 latiem; 
1.1.6. EKK 2311 (Kancelejas preces) par 72,00 latiem; 
1.1.7. EKK 2312 (Inventārs) par 100,00 latiem; 
1.1.8. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 54,00 latiem; 
1.1.9. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 25,00 latiem; 
1.1.10. EKK 2362 (Virtuves inventārs) par 20,00 latiem; 
1.1.11. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 300,00 latiem. 

 
1.2. palielināt PII „Rūķītis” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 
5983,00 latiem; 

1.2.2. EKK 1220 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas) par 1129,00 latiem; 

1.2.3. EKK 23121 (Inventārs) par 100,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 54,00 latiem; 
1.2.5. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 300,00 latiem. 

 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 
 

 



§ 44. 
Par papildus līdzekļiem 

Izskatot PII „Rūķītis” vadītājas 02.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav,  
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem PII „Rūķītis” budžetā 242,00 

latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 23121 (Inventārs), lai 
atmaksātu ugunsdzēšamo aparātu iegādi. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§ 45. 
Par budžeta grozījumiem 

Izskatot Saulkrastu TIC vadītājas 08.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas TIC budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt TIC izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2223 (Maksa par 

elektroenerģiju) par 500,00 latiem; 
1.1.2. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības 

apdrošināšanas izdevumi) par 300 latiem; 
1.1.3. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 300,00 latiem. 

1.2. palielināt TIC izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana) par 300,00 latiem; 
1.2.2. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 800,00 latiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 46. 

Par izmaiņām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos 
Izskatot Saulkrastu bibliotēkas vadītājas 15.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu bibliotēkas budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 



1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 1149 (Pārējās 
piemaksas) par 360,00 latiem; 

1.1.2. EKK 5232 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 1130,00 latiem; 
1.1.3. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 

430,00 latiem. 
1.2. palielināt Saulkrastu bibliotēkas izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 274,00 
latiem; 

1.2.2. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi) par 86,00 latiem; 

1.2.3. EKK 2311 (Kancelejas preces) par 111,00 latiem; 
1.2.4. EKK 2312 (Inventārs) par 511,00 latiem; 
1.2.5. EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 938,00 latiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 47. 

Par budžeta grozījumiem 
Izskatot Labiekārtošanas nodaļas vadītājas 11.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Labiekārtošanas nodaļas budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie 

pakalpojumi) par 2100,00 latiem. 
1.2. palielināt Labiekārtošanas nodaļas izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2242 (Transporta līdzekļu uzturēšana, remonts) par 
100,00 latiem; 

1.2.2. EKK 2243 (Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, 
apkalpošana) par 200,00 latiem; 

1.2.3. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 1800,00 latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 48. 
Par budžeta grozījumiem 

Izskatot Saulkrastu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas divus 15.10.2012. 
iesniegumus, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas  Nekustamo īpašumu nodaļas budžeta 2012.gada izdevumos: 



1.1. samazināt Nekustamo īpašumu nodaļas izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5232 (Saimniecības 

pamatlīdzekļi) par 480,00 latiem; 
1.1.2. EKK 22103 (Pasta izdevumi) par 1 380,00 latiem. 

1.2. palielināt Nekustamo īpašumu nodaļas izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2312 (Inventārs) par 480,00 latiem; 
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi) par 1 380,00 latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 49. 
Par budžeta grozījumiem 

Izskatot Saulkrastu būvvaldes vadītājas divus 15.10.2012. iesniegumus, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas  Būvvaldes budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Būvvaldes izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 5232 (Saimniecības 

pamatlīdzekļi) par 480,00 latiem. 
1.2. palielināt Būvvaldes izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2312 (Inventārs) par 480,00 latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 50. 
Par grozījumiem Sociālā dienesta pabalstu sadaļas budžetā 

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas 16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Sociālā dienesta budžeta 2012.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Sociālā dienesta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 6260 (Garantētā 
minimālā ienākuma pabalsti natūrā) par 5 000,00 latiem. 

1.2. palielināt Sociālā dienesta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 6259 (Pārējā sociālā palīdzība un cti maksājumi 

iedzīvotājiem naudā) par 4 000,00 latiem; 
1.2.2. EKK 6401 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 1 000,00 

latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 



  § 51. 
Par debitora parāda norakstīšanu 

 Izskatot Saulkrastu novada domes galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
2012.gada 15.oktobra iesniegumu, ar prasību pieņemt lēmumu par SIA „Trīsdesmit 
seši” debitora parāda norakstīšanu, jo saskaņā ar SIA Lursoft IT Uzņēmumu reģistra 
izziņu 2010.gada 23.martā ar Rīgas rajona tiesas 2009.gada 27.maija spriedumu lietā 
Nr. C33177108 tika uzsākts uzņēmuma likvidācijas process. Pamatojoties uz 
„Komerclikuma” 324.pantu, kurš nosaka, ka kreditori var pieteikt savus prasījumus 
triju mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas un saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti" 100.punktā noteiktajam, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 
neiespējama, jo „ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 
uzskaites”, un 17.10.2012. Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr.13) atzinumu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Norakstīt SIA „Trīsdesmit seši”, reģ. Nr. 50003491331, debitora 
parādu par zemes nomu uz 2004.gadu kopsummā par Ls 1164,00 
(viens tūkstotis viens simts sešdesmit četri lati, 00 santīmi), jo pagājis 
parāda piedziņas iespējamības termiņš. 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Centralizētai grāmatvedībai veikt 
debitora parāda norakstīšanu. 

 
 

§ 52. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  projekta pieteikuma tehniskās dokumentācijas 

izstrādei 
Izskatot Saulkrastu novada domes projektu vadītājas 15.10.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Projektu vadības budžetā 3 

620,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2232 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu projekta pieteikuma tehniskās 
dokumentācijas izstrādi. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 53. 

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam 
Izskatot Saulkrastu novada domes projektu vadītājas 12.10.2012. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 



1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem projektu „Saulkrastu novada 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”  budžetā 4 242,00 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2232 (Izdevumi par transporta 
pakalpojumiem), lai nodrošinātu projekta priekšfinansēšanu. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§ 54. 
Par grozījumiem  speciālā budžeta izdevumu pozīcijā 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista 24.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Speciālā budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 224611 (Grunts ielu 

un ceļu remonts ar smilts – grants maisījumu) par 1785 
latiem. 

1.2. palielināt Ielu un ceļu fonda izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 224605 (Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts) par 1785,00 

latiem. 
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 

pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 

§ 55. 
Par budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīciju palielināšanu 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 15.10.2012. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 
mūzikas un mākslas skolai (18.620)” par 3869 latiem; 

1.2. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 
no Izglītības ministrijas interešu izglītības pedagogu algām 
(18.620)” par 5251 latiem; 

1.3. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 
5.-6.gadīgo apm. pedagogiem (18.610)” par 10863 latiem; 

1.4. Ieņēmumu pozīciju „Valsts budžeta transferti - Mērķdotācijas 
no Izglītības ministrijas pedagogu algām (18.620)” par 119 574 
latiem; 

1.5. Ieņēmu pozīciju „Pašvaldību budžetu transfertus – Pašvaldību 
saņemtie transferti no citām pašvaldībām ( 19.220)” par 2774 
latiem. 



2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2012.gada budžeta izdevumu 
pozīcijas: 

2.1.  „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola - Valsts 
mērķdotācija” par 3869 latiem; 

2.2. „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola - Citu 
pašvaldību finansējums” par 2774 latiem; 

2.3. „Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 
66 592 latiem; 

2.4. „Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 
52 982 latiem; 

2.5. „Ārpusskolu nodarbības - Saulkrastu vidusskola” par 2924 
latiem; 

2.6. „Ārpusskolu nodarbības - Zvejniekciema vidusskola” par 2327 
latiem; 

2.7. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Zvejniekciema 
vidusskola” par 675 latiem; 

2.8. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem - Saulkrastu 
vidusskola” par 1124 latiem; 

2.9. „Mērķdotācijas 5.-6.gad.apm.pedagogiem – PII „Rūķītis” par 
9064 latiem. 

3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 56. 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu  
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 26.10.2012. iesniegumu, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 

L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 

budžetā 100,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 6422 (Naudas 
balvas), lai piešķirtu naudas balvas izmaksu pašvaldības atzinības raksta 
saņēmējiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 

§ 57. 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 25.01.2012. 

saistošajos noteikumos -r. 1 “Par Saulkrastu novada domes 2012.gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 

Izskatot Saulkrastu novada domes finansista Gata Vīganta 15.10.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 46.panta pirmo un otro daļu un Saulkrastu novada 
pašvaldības noteikumu Nr. 3 „Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” 26.3.punktu (apstiprināti ar 
25.08.2010. domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 10 §53), 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1(A.Ancāns), „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Saulkrastu novada 
domes 2012.gada budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” . 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 

 
§ 58. 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes 06.06.2012. sēdes lēmumā  
2012.gada 6.jūnijā Saulkrastu novada dome ar biedrību „Saulkrastu sabiedriskā 
labuma organizācija”, reģ.nr.40008139501 noslēdza zemes bezatlīdzības lietošanas 
līgumu, saskaņā, ar kuru biedrība veic publiski pieejamas pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanas darbus Saulkrastos, Raiņa ielā 8 un Raiņa ielā 8a, - izveido 
celiņus, apstādījumus, apgaismojumus un uzstāda rotaļu ierīces, tādejādi biedrība 
īsteno likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 
funkciju gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Ņemot vērā, ka 
ieguldījums netiek veikts konkrētās sabiedriskās organizācijas interesēs, bet gan 
Saulkrastu novada iedzīvotāju interesēs un Finanšu komitejas 17.10.2012. sēdē 
(protokols Nr.13), nolemto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 19.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere, 
S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” 
– 1(A.Ancāns), „atturas” – nav, (nepiedalās lēmuma pieņemšanā N.Līcis), 
 NOLEMJ:  

Izdarīt grozījumu 06.06.2012. domes lēmumā „Par zemes bezatlīdzības lietošanas 
līguma slēgšanu ar biedrību „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 
(protokols Nr.6§3): 

papildināt ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Atbrīvot biedrību „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” no 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas.” 

    
 

§ 59. 
Par valsts autoceļu posmu pārņemšanu 

 17.10.2012. Finanšu komitejas sēdē, (protokols Nr.13) izskatīts Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektora A.Arņa 16.10.2012. iesniegums, par valstij 
piekrītošo autoceļu īpašumu: V55 “Pievedceļš Zvejniekciema stacijai” km 0,0 – 0,8 
(kadastra Nr.8033 001 0825); V78 “Saulkrasti-Vidriži” km  0,0 – 1,6 (kadastra 
Nr.8033 002 1708); V87 “Pievedceļš Ķīšupes stacijai” km 0,0 – 1,4 (kadastra Nr. 
8033 002 1710); V101 “Lilaste – Saulkrasti – Dūči” km 1,0 – 16,0, pārņemšanu   
Saulkrastu pašvaldības īpašumā. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 28.04.2010. lēmumu „Par valsts autoceļu 
posmu pārņemšanu bez atlīdzības Saulkrastu novada domes īpašumā”, domes sēdes 
protokola izraksts Nr.4§5, kurā noteikts, ka valsts autoceļu V87 km 0,0 – 1,4, V78 km 
0,0 – 1,6, V55 km 0,0 – 0,8 un V101 km 1,0 – 16,0 posmi ir pārņemami Saulkrastu 
novada domes īpašumā, ja tie reģistrēti zemesgrāmatā. Pamatojoties uz likuma „Par 



valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un 
Ministru kabineta 31.05.2010. rīkojumu Nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai 
piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas 
vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā”, minētie ceļa posmi 
reģistrējami zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā. Ņemot vērā, 
ka Ministru kabineta 15.09.2012. noteikumi Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu 
reģistrācijas un uzskaites kārtība” nosaka, ka pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 
iekļaujami tikai tie autoceļi un ielas, kas ir attiecīgās pašvaldības īpašumā (atrodas tās 
grāmatvedības uzskaitē) un tikai pašvaldības īpašumā esošie un reģistrētie autoceļi un 
ielas var pretendēt uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumos Nr. 173 “Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība” noteikto mērķdotāciju apjomu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
8.pantu kas nosaka, ka „ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās funkcijas, 
kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot papildus 
finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos”,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
 

 NOLEMJ: 
Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā valsts 
autoceļu posmus:  

V55 “Pievedceļš Zvejniekciema stacijai” km 0,0 – 0,8;  
V78 “Saulkrasti-Vidriži” km  0,0 – 1,6; 
V87 “Pievedceļš Ķīšupes stacijai” km 0,0 – 1,4;  
V101 “Lilaste – Saulkrasti – Dūči” km 1,0 – 16,0., ievērojot šādus 
nosacījumus - ja tie reģistrēti zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes 
ministrijas personā un ja šo ceļu posmu uzturēšanai 2013.gadā tiks 
piešķirts valsts finansējums. 

 
§ 60. 

Par Saulkrastu novada pašvaldības  
Finanšu un grāmatvedības nodaļas izveidošanu 

17.10.2012. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.13) izskatīts Saulkrastu novada 
domes finansista Gata Vīganta iesniegums par Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
izveidošanu, lai veiktu centralizētu grāmatvedību Saulkrastu novada domes 
izveidotajās iestādēs. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošinās Saulkrastu novada 
pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un naudas plūsmu, efektīvāku 
grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un kontroli.  

Atbilstoši 17.10.2012. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 13) nolemtajam 
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ:  

1. Izveidot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu: 
1.1. nodaļas vadītājs; 
1.2. galvenais grāmatvedis; 
1.3. vecākais grāmatvedis; 



1.4. algu grāmatvedis; 
1.5. četri grāmatveži; 
1.6. speciālists. 

2. Līdz 01.01.2013. reorganizēt Saulkrastu novada domes iestādes „Sociālās 
aprūpes māja”, un Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” grāmatvedības, pievienojot Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

3. Līdz 02.01.2013. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārņemt iestādes 
„Sociālās aprūpes māja” un aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
grāmatvedības uzskaiti pēc atlikumiem uz 31.12.2012. 

4. Par iestādes „Sociālās aprūpes māja” un aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” grāmatvedības datu uzskaites pārņemšanu atbildīgā ir Finanšu 
un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede.  

 
§ 61. 

Par SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegto rēķinu apmaksu 
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 16.10.2012. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, A.Silavnieks, 
A.Krūmiņš), „pret” – 1 (A.Ancāns), „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Ugunsdzēsības hidrantu 
uzturēšana” izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (Pārējie 
pakalpojumi par 3 622,00 latiem. 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas „Dotācija SIA "Saulkrastu 
komunālserviss"” izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 3261 (Dotācija) par 3 622,00 latiem, lai atmaksātu 
ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi un nomaiņu. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 62. 

Par grozījumiem Kapu saimniecības budžetā 
Izskatot Saulkrastu kapu saimniecības pārzines 16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu kapu saimniecības budžeta 2012.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu kapu saimniecības izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2241 (Ēku, telpu 

kārtējie remonti) par 19,00 latiem; 
1.1.2. EKK 1150 (Līgumdarbu alga) par 98,00 latiem. 

1.2. palielināt Saulkrastu kapu saimniecības izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 19,00 latiem; 



1.2.2. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto 
ekspertu izdevumi) par 98,00 latiem. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

3.  
§ 63. 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
Izskatot Saulkrastu novada domes labiekārtošanas nodaļas vadītājas 16.10.2012. 
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 
17.10.2012., protokols Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Labiekārtošanas nodaļas 

budžetā 5000,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2249 
(Pārējie pakalpojumi), lai atmaksātu trotuāra atjaunošanu no sākumskolas Raiņa 
ielā-6, virzienā uz bērnu rotaļu laukumu. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 64.   

Par automašīnas RE-AULT  MASTER uzturēšanas un remonta izmaksām 
 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 17.10.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr. 13, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 
21.panta 19.punktu,   

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Noteikt, ka pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
bezatlīdzības lietošanā nodotās automašīnas RENAULT  MASTER, valsts 
reģistrācijas Nr. JB 9699,  uzturēšanas un remonta izmaksas sedz no pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžeta līdzekļiem.  
 

§ 65. 
Par automašīnas PEUGEOT 406 uzturēšanas un remonta izmaksām 

 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
16.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 17.10.2012. Finanšu komitejas sēdē, protokols 
Nr. 13, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 
21.panta 19.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 Noteikt, ka pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja” bezatlīdzības 
lietošanā nodotās automašīnas PEUGEOT 406, valsts reģistrācijas Nr. EZ 9992,  
uzturēšanas un remonta izmaksas sedz no pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes 
māja” budžeta līdzekļiem.  



 
§ 66. 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 17.10.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols Nr.13, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas 

budžetā 150,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 23121 
(Inventārs), lai atmaksātu eļļas radiatoru un elektrisko sildītāju iegādi. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 67. 

Par līdzekļu piešķiršanu papildus darbu veikšanai 
Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieka 16.10.2012. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 

„A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve” 1200,00 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti), lai 
atmaksātu nepieciešamos papildus darbus , nobrauktuvju no A.Kalniņa ielas 
asfaltēšanas realizācijai. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
§ 68. 

Par līdzekļu piešķiršanu topogrāfisko uzmērījumu veikšanai 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 17.10.2012. iesniegumu, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Nekustamo īpašumu nodaļas 

budžetā 1200,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 2279 
(Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi), lai atmaksātu topogrāfiskos 
uzmērīšanas darbus. 

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 

 
 
 



§ 69. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Orientēšanas Federācijai 

Izskatot Latvijas Orientēšanās Federācijas 28.09.2012. iesniegumu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu un Kultūras komitejas sēdēs 17.10.2012., protokols 
Nr.13, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Ancāns, M.Vītols, S.Ancāne, I.Kļaviņa, G.Ozoliņš, 
A.Silavnieks, A.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās darbības 

budžetā 500,00 latu apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 3263 (Valsts 
un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai atmaksātu Ulda 
Upīša dalību ziemas nometnē un inventāra iegādi Uldim Upītim. 

2. Līdz 2012.gada 15.novembrim slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas 
Orientēšanās Federāciju par dotācijas piešķiršanu. 

3. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem. 
 
 
 

�ākamā Saulkrastu novada domes sēde notiks 28.novembrī pl.15.00 

Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. 

 
 
 


