
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.6 LĒMUMI 
(29.04.2015.) 

 
§2 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
  

Saulkrastu novada domē 2015.gada 16.martā saņemts SIA “Uzņēmējdarbības 
attīstības fonds”, (turpmāk-iesniedzējs), reģ.Nr.40003995980, juridiskā  adrese Elizabetes iela 
8-2, Rīga 2015.gada 11.marta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.9/0320150357/IN847) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/ adresē 
/dzēsts/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ 2009.gada 8.oktobrī deklarēja savu dzīvesvietu /dzēsts/ Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – īpašuma tiesības. 

2) 2007.gada 29.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz 1/6 d.d nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/  Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr./dzēsts/., 
u/dzēsts/, vārda. Pamats: 2007.gada 30.augusta līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes 
banku Nr.21/2664,2002.gada 17.jūnija Siguldas tiesas spriedums lietā Nr.C350363 
02/M-2. Īpašniekam /dzēsts/ 2008.gada 8.janvārī nekustamā īpašuma domājamā daļa 
palielinās par 1/6 d.d.. Pamats: 2007.gada 13.decembra dāvinājuma līgums. 

3) 2015.gada 16.janvārī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz 1/3 d.d. nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastos, Saulkrastu novadā LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000073104, uz SIA “Uzņēmējdarbības attīstības fonds”, reģ.nr.40003995980, 
vārda. Pamats: Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2014.gada 
12.decembra  lēmums, Lietas Nr. C61000214. /dzēsts/ īpašuma tiesība izbeigusies. 

4) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka/dzēsts/  īpašumā nedzīvo, personas kustamā manta 
īpašumā neatrodas un /dzēsts/ faktiskā dzīvesvieta nav zināma. 

5) 2015.gada 12.februāra aktā Nr.00030/039/2015-AKT par SIA “Uzņēmējdarbības 
attīstības fonds”, reģ.nr.40003995980 ievešanu iegūtās 1/3 d.d. no nekustamā 
īpašuma/dzēsts/, Saulkrastos, valdījumā, no /dzēsts/ norādīts, ka /dzēsts/ procesā 
nepiedalās. Ievešanu nekustamā īpašuma  valdījumā tiesu izpildītājs veica klātesot 
nekustamā īpašuma ieguvēja SIA “Uzņēmējdarbības attīstības fonds” pārstāvim un 
/dzēsts/ nekustamā īpašuma līdzīpašniekam /dzēsts/. 

6) 2015.gada 26.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150619/IZ406 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 15.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. /dzēsts/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, 
kā arī nav deklarējis dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu adresē /dzēsts/, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai 
ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu, SIA “Uzņēmējdarbības attīstības 
fonds” uz juridisko adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

§3 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Promano Lat”, 

reģistrācijas nr.40103235197, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga pilnvarotās 
personas/dzēsts/  (turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 17.marta  iesniegums (Saulkrastu novada 
domes reģistrācijas Nr.8.9/0320150430/IN887) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu /dzēsts/ adresē /dzēsts/  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā 
iemeslu minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ 1995.gada 4.decembrī deklarēja savu dzīvesvietu /dzēsts/  Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – 
radniecība ar īpašuma īpašnieku /dzēsts/. 

2) 2003.gada 14.augustā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu  /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz /dzēsts/ vārda. Pamats: 2003.gada 10.jūlija līgums ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku nr.21/5078, 1992.gada 3.marta apliecība par tiesībām uz 
mantojumu pēc likuma  Nr. I-379. 

3) 2006.gada 3.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz ½ d.d. nekustamā īpašuma /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr./dzēsts/., Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz /dzēsts/  vārda. Pamats: 2006.gada 19.septembra apliecība par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma  Nr. 8687. 

4) 2013.gada 13.decembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr.8033 001 0417, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz SIA “Promano Lat, reģ.Nr.40103235197,  vārda. Pamats: Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 2.oktobra lēmums lietā 
Nr.C04387113. /dzēsts/ tiesība izbeigusies. 

5) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/ Zvejniekciemā nedzīvo no 2014.gada 
20.februāra. 

6) 2014.gada 20.februāra aktā Nr.43 par SIA “Promano Lat”, reģ.nr.40103235197 
ievešanu nekustamā īpašuma /dzēsts/ Zvejniekciemā, valdījumā norādīts, ka 
dzīvojamās mājas durvis ir slēgtas, tās tiek atvērtas piespiedu kārtā, piedaloties SIA 
“Promano Lat”pārstāvim un VP RRP Saulkrastu iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektoram Anatolijam Ringačam. Dzīvojamās telpas ir tukšas un atbrīvotas no 
personīgajām mantām. 

7) 2015.gada 20.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150481/IZ368 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. /dzēsts/  līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, 
kā arī nav deklarējis savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 



Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu adresē /dzēsts/ Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/   uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Promano Lat” uz 
juridisko adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

§4 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Promano Lat”, 

reģistrācijas nr.40103235197, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga pilnvarotās 
personas /dzēsts/  (turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 17.marta  iesniegums (Saulkrastu novada 
domes reģistrācijas Nr.8.9/0320150430/IN887) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu /dzēsts/ adresē /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā 
iemeslu minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ deklarēja savu dzīvesvietu /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – radniecība ar īpašuma 
īpašnieku /dzēsts/. 

2) 2003.gada 14.augustā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. /dzēsts/  Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz /dzēsts/ vārda. Pamats: 2003.gada 10.jūlija līgums ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku nr.21/5078, 1992.gada 3.marta apliecība par tiesībām uz 
mantojumu pēc likuma  Nr. I-379. 

3) 2006.gada 3.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz ½ d.d. nekustamā īpašuma /dzēsts/  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz /dzēsts/ vārda. Pamats: 2006.gada 19.septembra apliecība par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma  Nr. 8689. 

4) 2013.gada 13.decembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. /dzēsts/ Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz SIA “Promano Lat, reģ.Nr.40103235197,  vārda. Pamats: Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 2.oktobra lēmums lietā 
Nr.C04387113. /dzēsts/ īpašuma tiesība izbeigusies. 

5) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/ Zvejniekciemā nedzīvo no 2014.gada 
20.februāra. 



6) 2014.gada 20.februāra aktā Nr.43 par SIA “Promano Lat”, reģ.nr.40103235197 
ievešanu nekustamā īpašuma /dzēsts/ Zvejniekciemā, valdījumā, norādīts, ka 
dzīvojamās mājas durvis ir slēgtas, tās tiek atvērtas piespiedu kārtā, piedaloties SIA 
“Promano Lat” pārstāvim un VP RRP Saulkrastu iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektoram Anatolijam Ringačam. Dzīvojamās telpas ir tukšas un atbrīvotas no 
personīgajām mantām. 

7) 2015.gada 20.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150482/IZ370 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē.  /dzēsts/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, 
kā arī nav deklarējis savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu adresē /dzēsts/ Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Promano Lat”, uz 
juridisko adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
 

§5 
Par  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Promano Lat”, 

reģistrācijas nr.40103235197, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga pilnvarotās 
personas /dzēsts/ (turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 17.marta  iesniegums (Saulkrastu novada 
domes reģistrācijas Nr.8.9/0320150430/IN887) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu /dzēsts/ , /dzēsts/  un /dzēsts/ adresē /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kā iemeslu minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ 2009.gada  7.septembrī deklarēja savu dzīvesvietu /dzēsts/ Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – 
vienošanās ar īpašuma īpašnieku /dzēsts/ .Minētajā īpašumā /dzēsts/ deklarēja savus 
nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas- /dzēsts/ 2009.gada 8.janvārī un/dzēsts/  2013.gada 
16.decembrī. 

2) 2003.gada 14.augustā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 



Nr.100000109038, uz /dzēsts/ vārda. Pamats: 2003.gada 10.jūlija līgums ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku nr.21/50/5078, 1992.gada 3.marta apliecība par tiesībām uz 
mantojumu pēc likuma  Nr. I-379. 

3) 2006.gada 3.oktobrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz ½ d.d. nekustamā īpašuma /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr., /dzēsts/  Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.100000109038, uz /dzēsts/ vārda. Pamats: 2006.gada 19.septembra apliecība par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma  Nr. 86872013.gada 13.decembrī Rīgas rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
/dzēsts/  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 
0417, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000109038, uz SIA 
“Promano Lat, reģ.Nr.40103235197,  vārda. Pamats: Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
tiesu kolēģijas 2013.gada 2.oktobra lēmums lietā Nr.C04387113. /dzēsts/ īpašuma 
tiesība izbeigusies, līdz ar to /dzēsts/ , /dzēsts/ un /dzēsts/  ir izbeigušās telpu lietošanas 
tiesības. 

4) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/, /dzēsts/ un /dzēsts/ īpašumā /dzēsts/ 
Zvejniekciemā nedzīvo no 2014.gada 20.februāra. 

5) 2014.gada 20.februāra aktā Nr.43 par SIA “Promano Lat”, reģ.nr.40103235197 
ievešanu nekustamā īpašuma “Kļaviņas”, Zvejniekciemā, valdījumā norādīts, ka 
dzīvojamās mājas durvis ir slēgtas, tās tiek atvērtas piespiedu kārtā, piedaloties SIA 
“Promano Lat”pārstāvim un VP RRP Saulkrastu iecirkņa kārtības policijas nodaļas 
inspektoram Anatolijam Ringačam. Dzīvojamās telpas ir tukšas un atbrīvotas no 
personīgajām mantām. 

6) 2015.gada 20.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150481/IZ368 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē.  /dzēsts/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradusies, 
kā arī nav deklarējusi savu un nepilngadīgo bērnu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas 
adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ un viņas nepilngadīgo bērnu /dzēsts/ un /dzēsts/  deklarēto 
dzīvesvietu adresē /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-
2161, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/  uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Promano Lat”, uz 
juridisko adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
 
 

§6 



Par  
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Pillar 3”, reģistrācijas 

nr.40103193067, juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga pilnvarotās personas /dzēsts/ 
(turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 16.marta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.9/0320150431/IN888) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/ un 
nepilngadīgajam /dzēsts/  adresē /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu 
minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) 2/dzēsts/ 004.gada 29.jūlijā deklarēja savu dzīvesvietu /dzēsts/ Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – īpašuma tiesības. 

2) 2007.gada 17.jūlijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-
2160, kadastra /dzēsts/ Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz 
/dzēsts/ vārda. Pamats: 2000.gada 13.jūlija un 2007.gada 16.jūlija pirkuma līgumi.  

3) 2014.gada 19.septembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
LV-2160, kadastra Nr. /dzēsts/ Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, 
uz SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, vārda. Pamats: 2014.gada 11.augusta 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmums lietā Nr.C04241314, C-2413-
14/8. 

4) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/ un /dzēsts/ īpašumā /dzēsts/  nedzīvo no 
2015.gada 29.janvāra. 

5) 2015.gada 29.janvāra  nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieņemšanas nodošanas aktā  
norādīts, ka /dzēsts/ labprātīgi nodod, bet SIA “Pillar 3”, reģ.Nr.40103193067 
pilnvarotai pārstāvis V.Truškins pieņem nekustamo īpašumu valdījumā. Līdz ar to 
/dzēsts/ un/dzēsts/  ir izbeigušās dzīvojamo telpu lietošanas tiesības. 

6) 2015.gada 30.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150479/IZ366 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņas un /dzēsts/ 
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt 
savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. /dzēsts/ līdz lēmuma pieņemšanai 
Domē nav ieradusies, kā arī nav deklarējusi savu un nepilngadīgā /dzēsts/ dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ un nepilngadīgā /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu adresē /dzēsts/ 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu 
Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Pillar 3” uz juridisko 
adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 



 
 
 
 

§7 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Pillar 3”, reģistrācijas 

nr.40103193067, juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga pilnvarotās personas /dzēsts/ 
(turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 16.marta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.9/0320150431/IN888) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, /dzēsts/ 
/dzēsts/,/dzēsts/  un /dzēsts/, adresē /dzēsts/  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu 
minot ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ 2004.gada 29.jūlijā deklarēja savu un nepilngadīgo bērnu /dzēsts/, /dzēsts/ 
/dzēsts/ dzīvesvietu/dzēsts/ , Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas 
deklarēšanas tiesiskais pamats – īpašuma tiesības. Minētajā īpašumā /dzēsts/ 2014.gada 
15.septembrī deklarēja dzīvesvietu viņas aizbildnībā esošajam /dzēsts/ pamatojums 
2013.gada 27.decembra Saulkrastu bāriņtiesas lēmums Nr.1-6/49.  

2) 2006.gada 6.aprīlī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz ,  
/dzēsts/ vārda. Pamats: 2004.gada 19.marta pirkuma līgums. 2007.gada 17.jūlijā 
/dzēsts/ īpašuma tiesība samazinās par ½ d.d. Pamats: 2000.gada 17.jūlija pirkuma 
līgums. 

3) 2007.gada 17.jūlijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu/dzēsts/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/  Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz 
/dzēsts/ vārda. Pamats: 2007.gada 16.jūlija pirkuma līgums. 

4) 2014.gada 19.septembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu/dzēsts/, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
LV-2160, kadastra /dzēsts/ Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz 
SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, vārda. Pamats: 2014.gada 11.augusta 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmums lietā Nr.C04241314, C-2413-
14/8. ī/dzēsts/ pašuma tiesība izbeigusies. 

5) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/,/dzēsts/,/dzēsts/,/dzēsts/  un /dzēsts/ īpašumā 
/dzēsts/ nedzīvo no 2015.gada 29.janvāra. 

6) 2015.gada 29.janvāra  nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieņemšanas nodošanas aktā  
norādīts, ka /dzēsts/ labprātīgi nodod, bet SIA “Pillar 3”, reģ.Nr.40103193067 
pilnvarotai pārstāvis V.Truškins pieņem nekustamo īpašumu valdījumā. Līdz ar to 
/dzēsts/ , /dzēsts/ , /dzēsts/ , /dzēsts/ un /dzēsts/ ir izbeigušās dzīvojamo telpu lietošanas 
tiesības 

7) 2015.gada 30.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150480/IZ367 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņas tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. Ramona Solovjova līdz lēmuma pieņemšanai Domē 
nav ieradusies, kā arī nav deklarējusi savu un nepilngadīgo bērnu /dzēsts/ , /dzēsts/ , 
/dzēsts/ un /dzēsts/ dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  



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

1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ , /dzēsts/ , /dzēsts/ , /dzēsts/ un /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu 
adresē /dzēsts/ Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/  uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Pillar 3” uz 
juridisko adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



§8 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

  
Saulkrastu novada domē 2015.gada 19.martā saņemts SIA “Pillar 3”, reģistrācijas 

nr.40103193067, juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga pilnvarotās personas /dzēsts/ 
(turpmāk-iesniedzējs) 2015.gada 16.marta iesniegums (Saulkrastu novada domes reģistrācijas 
Nr.8.9/0320150431/IN888) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/ adresē 
/dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā iemeslu minot ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) /dzēsts/ 2005.gada 20.janvārī deklarēja savu dzīvesvietu/dzēsts/  Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – laulība ar īpašnieku 
/dzēsts/. 

2) 2006.gada 6.aprīlī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/  Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz 
/dzēsts/ vārda. Pamats: 2004.gada 19.marta pirkuma līgums. 2007.gada 17.jūlijā 
/dzēsts/ īpašuma tiesība samazinās par ½ d.d. Pamats: 2000.gada 17.jūlija pirkuma 
līgums. 

3) 2007.gada 17.jūlijā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads LV-
2160, kadastra Nr. /dzēsts/, Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, uz 
/dzēsts/ vārda. Pamats: 2007.gada 16.jūlija pirkuma līgums. 

4) 2014.gada 19.septembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu /dzēsts/ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
LV-2160, kadastra Nr. /dzēsts/  Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.3073, 
uz SIA “Pillar 3”, reģistrācijas Nr.40103193067, vārda. Pamats: 2014.gada 11.augusta 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmums lietā Nr.C04241314, C-2413-
14/8. 

5) Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka /dzēsts/ īpašumā /dzēsts/  nedzīvo no 2015.gada 
29.janvāra. 

6) 2015.gada 29.janvāra  nekustamā īpašuma /dzēsts/  pieņemšanas nodošanas aktā  
norādīts, ka /dzēsts/ labprātīgi nodod, bet SIA “Pillar 3”, reģ.Nr.40103193067 
pilnvarotai pārstāvis V.Truškins pieņem nekustamo īpašumu valdījumā. Līdz ar to 
/dzēsts/  ir izbeigušās dzīvojamo telpu lietošanas tiesības. 

7) 2015.gada 30.martā /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietu tika nosūtīts uzaicinājums 
Nr.8.10/0320150480/IZ367 iesniegt Domē ziņas, kas apliecina viņa tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai līdz 2015.gada 10.aprīlim deklarēt savu dzīvesvietu 
faktiskajā dzīvesvietas adresē. /dzēsts/ līdz lēmuma pieņemšanai Domē nav ieradies, 
kā arī nav deklarējis savu dzīvesvietu faktiskajā dzīvesvietas adresē. 

 
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Anulēt ziņas par /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu adresē /dzēsts/ Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2160, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, 
ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi un SIA “Pillar 3” uz juridisko 
adresi. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

§9 
Par atteikumu anulēt  

deklarētās dzīvesvietas ziņas 
  

2014.gada 27.martā Saulkrastu novada domē saņemts /dzēsts/ un /dzēsts/ pilnvarotās 
personas /dzēsts/ (turpmāk – iesniedzējs) 2014.gada 27.marta iesniegums, kurā izteikts 
lūgums anulēt ziņas par /dzēsts/,/dzēsts/,/dzēsts/, /dzēsts/ un /dzēsts/ deklarēto dzīvesvietu 
nekustamajā īpašumā /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.  

Ievērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 
2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu” 2. un 3.punktu, Saulkrastu novada dome pārbaudīja deklarēto ziņu patiesumu, 
cita starpā, aicinot personas iesniegt Saulkrastu novada domē ziņas, kas apliecina to tiesisko 
pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā, LV-2161.  

Saulkrastu novada domē tika saņemti personu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 
nekustamajā īpašumā /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-
2161, iesniegumi par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kuros izteikti iebildumi pret 
minēto ziņu anulēšanu, kā arī pievienoti dokumenti, kas iesniedzēju ieskatā pierāda 
nekustamā īpašuma – ēkas, patieso piederību un arī personu tiesisko pamatu dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 2014.gada 28.aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts /dzēsts/  
iesniegums, kurā norādīts, ka /dzēsts/  ir iesniegusi tiesā prasības pieteikumu par nekustamā 
īpašuma – ēkas  /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, piederības 
noskaidrošanu. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 25.jūnija lēmumu lietā Nr.C04214714 ir ierosināta 
civillieta, ar mērķi noskaidrot minētajā īpašumā deklarēto personu tiesības attiecībā uz šo 
īpašumu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts ir norādījis, ka dzīvesvietas 
deklarēšanas jēga atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmajai daļai ir 
nodrošināt, lai valstij būtu zināma adrese, kurā persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecības ar 
valsti un pašvaldību. Līdz ar to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli 
jāatbilst reālajai situācijai un ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir jāanulē, pēc iespējas 
neapdraudot likuma mērķa sasniegšanu. (sk. Senāta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā 
Nr.SKA-31/2008 12.punktu,  2011.gada 9.jūnija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-
512/2011 7.punktu). Joprojām pastāv pamats šaubīties par to, vai tiesiskais pamats 
dzīvošanai noteiktā dzīvesvietā tiešām zudis, tādēļ, lai sasniegtu likuma mērķi, ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu ir pēc iespējas jāpatur spēkā. Deklarētās dzīvesvietas ziņas anulējamas 
vienīgi tad, ja Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka personai nav tiesību dzīvot 
nekustamajā īpašumā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 
12.pantu,  
 



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

1. Atteikt anulēt  ziņas par /dzēsts/, /dzēsts/, /dzēsts/, /dzēsts/  un /dzēsts/ deklarēto 
dzīvesvietu nekustamajā īpašumā /dzēsts/ Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2161. 

2. Lēmumu nosūtīt /dzēsts/ /dzēsts/,,/dzēsts/ un /dzēsts/  uz deklarēto dzīvesvietas adresi. 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 

iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 



§10 
Par nekustamā īpašuma Ainažu iela 10-1A, Saulkrasti, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- neapdzīvojamās telpas 
Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas  15.04.2015. 
iesniegumu par 10.04.2015. organizētās izsoles, kurā tika izsolīta pašvaldības neapdzīvojamā 
telpa Ainažu iela 10 – 1A, rezultātiem, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 25.02.2015. 
sēdē apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma- neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10-1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., izsoles noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10-1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2, izsoli, saskaņā ar 
10.04.2015. protokolu. 

 
 
 

§11 
Par nekustamā īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Otrā iela 32, VEF 
Biķernieki, izsoles komisijas sekretāres D.Kučerukas 20.04.2015. iesniegumu par 10.04.2015. 
organizētās izsoles, kurā tika izsolīts pašvaldības zemes īpašums Otrā iela 32, VEF 
Biķernieki, rezultātiem, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 25.02.2015. sēdē 
apstiprināto pašvaldības zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., izsoles noteikumu 39.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 34.panta otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2655, platība 0,0616 ha, izsoli, 
saskaņā ar 10.04.2015. protokolu. 

 



§12 
Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

izsoles atzīšanu par nenotikušu  
 

Izskatot izsoles komisijas sekretāres Dainas Kučerukas 13.04.2015. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§1), 
pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma Desmitā 
iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles noteikumu (apstiprināti ar 
Saulkrastu novada domes 25.02.2015. lēmumu Nr.2§3) 43.1. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 2706, platība 0,0516 ha, 2015.gada 10.aprīļa pirmo izsoli par nenotikušu, jo 
līdz noteiktam termiņam (10.04.2015. plkst. 9.00 ) nav reģistrēts neviens izsoles 
dalībnieks. 

2. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
otro izsoli. 



§13 
Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu,  
izsoles komisijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
Ar Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.6/2015§13, par 

nenotikušu tika atzīta Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Desmitā iela 
22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 2015.gada 10.aprīlī organizētā 
izsole un Saulkrastu novada pašvaldība nolēma organizēt atkārtoti nekustamā īpašuma – 
zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoli. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 
1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

panta 2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdes (protokols 
Nr.4§1) atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8033 003 2706, platība 0,0516 ha, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts 
euro 00 centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, 
izsolei  4  locekļu sastāvā : 

3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs; 
3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 8033 003 2706, izsoles noteikumus (pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 12.06.2015. plkst. 10.00 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 
 



APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes  

2015.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu  
(protokols Nr.6/2015§13) 

 
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS  

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA 
DESMITĀ IELA 22, VEF BIĶERNIEKI,  

SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS,  
IZSOLES NOTEIKUMI 

 
Noteikumi izdoti saskaņā ar   

Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  
 

I  Vispārīgie noteikumi 
 

1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Desmitā ielā 22, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 003 2706, un sastāv no 
neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,0516 ha (turpmāk – nekustamais īpašums). 

2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3 100 euro (trīs tūkstoši viens 
simts euro 00 centi). 

3. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 

4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās 
mantas nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 
90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS "SEB 
Banka". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 
norādītajā bankas kontā. 

5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 

6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā, iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 67142518. 

7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu 
domes ziņas” publicēto informāciju. 

 
II  Informācijas publicēšanas kārtība 

 
8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas 
nedēļas pirms izsoles dienas, kā arī tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma 
“Saulkrastu domes ziņas” numurā. Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie 
nekustamā īpašuma un redzamā vietā pašvaldības ēkā. 

 
III  Izsoles dalībnieki 

 
9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 

10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles 
rīkotājam apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes 
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par 



nekustamā īpašuma iegādi. 
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no 

nekustamā īpašuma nosacītās cenas -  310,00 euro (trīs simti desmit euro 00 centi)  
apmērā. 

12. Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 

komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu. 

14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles 
dienai iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību 
pieteikšanas faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas 
pamatojošus dokumentus. 

 
IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 

Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 12.jūnija plkst. 9.00 . 
16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 

dokumentus: 
16.1.fiziska persona: 

16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 

16.2.juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 

 
 V  Izsoles norise 

 
17. Izsole notiks 2015. gada 12.jūnijā Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē  Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 

apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā 
sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. 
par  100,00 euro (viens simts euro 00 centi).   

20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 

21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  

22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un 
izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā.  

23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 

24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara āmura piesitienu un paziņo, ka 
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  



25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 

27. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 

uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās 
personas nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par 
izsoles nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, 
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un 
saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  

32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, 
iemaksājot to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, 
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas 
termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 

34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  

35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu 
par paša nosolīto augstāko cenu. 

36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 

37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 

 
VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 
38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 

izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei 
apstiprināšanai. 

39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 
32.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina 
izsoles rezultātus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos 
gadījumos. 

 
VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

 
40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 

paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību 



nosaka Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  
41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 

nekustamā īpašuma pircējs. 
42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 

 
VIII    Nenotikusi izsole 

 
43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

43.1.izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3.nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 

 
 
 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs                      E.Grāvītis 
 



1.pielikums 
                              Neapbūvēta zemesgabala 

Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
29.04.2015. izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 
 

    
 

  

 
 

      

 
 

      

 
 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       
 



2.pielikums 
                              Neapbūvēta zemesgabala 

Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

29.04.2015.izsoles noteikumiem  
 

Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV - 2160 

 

REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  310,00 euro (trīs simti desmit euro 00 centi) un ieguvis tiesības 
piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 12.jūnijā plkst. 10.00  Saulkrastu novada domes 
zālē, Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības 
neapbūvēts zemesgabals Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 
 
APLIECĪBA izdota  2015. gada ________________ 
 
 
Reģistrators_______________________________         _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 



3.pielikums 
                              neapbūvēta zemesgabala 

Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

29.04.2015.izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

   
 

    
 

 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
      
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 



§14 
Par zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 26.02.2015. lēmumu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder zemes īpašums „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330021808, platība 0,0577 ha (Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000542002, žurnāla Nr. 300003807013). Nekustamā 
īpašuma vērtētājs A.Gusārs (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 31.03.2015. noteicis zemes īpašuma 
„Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada, tirgus vērtību 4200,00 euro 
apmērā. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu (protokols Nr.4§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 1808, platība 0,0577 ha, 
mutisku izsoli.  

2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 1808, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 4 200,00 euro (četri tūkstoši divi simti euro 00 euro centi). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsolei  4  locekļu sastāvā : 

   3.1. komisijas priekšsēdētājs- Saulkrastu novada domes deputāts Andris Silavnieks; 
   3.2. komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas  

nekustamo     īpašumu speciālists Artis Blankenbergs; 
   3.3.komisijas loceklis- Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte; 
   3.4.komisijas sekretāre- Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu 

speciāliste Daina Kučeruka. 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes īpašuma 

„Gaisma 56”,  Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
8033 002 1808, izsoles noteikumus (pielikumā). 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 12.06.2015. plkst. 11.00 rīkot zemes īpašuma 
izsoli. 

APSTIPRINĀTI 
ar Saulkrastu novada domes  

2015.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu  
(Protokols Nr.6/2015§14) 

 
SAULKRASTU  NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – 

ZEMES ĪPAŠUMA „GAISMA 56”, GAISMA,  
SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS,  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar   



Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu  
 

I  Vispārīgie noteikumi 
 
1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Saulkrastu novada pašvaldībai (turpmāk – 
pašvaldība) piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8033 002 1808, un sastāv no zemesgabala 
ar kopējo platību 0,0577 ha (turpmāk – nekustamais īpašums). 
2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena  jeb izsoles sākumcena 4 200 euro (četri tūkstoši divi 
simti euro 00 centi). 
3. Izsoles mērķis  -  pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās mutiskā izsolē. 
4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas 
nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, 
bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS "SEB Banka". Nodrošinājums 
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 
5. Izsoles rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk - izsoles 
komisija). 
6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt nekustamo īpašumu dabā, iepriekš 
sazinoties pa tālruņa numuru 67142518. 
7. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes 
ziņas” publicēto informāciju. 
 

II  Informācijas publicēšanas kārtība 
 

8. Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.saulkrasti.lv sešas nedēļas 
pirms izsoles dienas, kā arī tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu domes 
ziņas” numurā. Informāciju par izsoli izliek labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma un 
redzamā vietā pašvaldības ēkā. 
 

III  Izsoles dalībnieki 
 

9. Par izsoles dalībnieku var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai  saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības iegādāties nekustamo 
īpašumu. 
10. Juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz nekustamā īpašuma izsoles rīkotājam 
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju 
(amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma 
iegādi. 
11. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nosacītās cenas -  420,00 euro (četri simti divdesmit euro 00 euro centi)  
apmērā. 
12.  Izsoles dalībnieki, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu, izsolei netiek pielaisti.  
13. Izsoles  dalībnieki – juridiskas personas izsolei netiek pielaisti, ja izsoles dienā izsoles 
komisija konstatē, ka attiecīgās juridiskās personas darbība ir apturēta ar Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu. 
14. Ja izsoles dalībniekam ir nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņš līdz izsoles dienai 
iesniedz  iesniegumu Saulkrastu novada domē, norādot pirmpirkuma tiesību pieteikšanas 
faktu un tiesisko pamatojumu, pievienojot iesniegumā norādītās informācijas pamatojošus 
dokumentus. 



 
IV  Dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 
15. Izsoles dalībnieki reģistrējas  izsolei Saulkrastu novada domē 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 12.jūnija plkst. 9.00 . 
16. Izsoles dalībnieki, kuri vēlas reģistrēties izsolei, iesniedz izsoles komisijai šādus 
dokumentus: 
    16.1. fiziska persona: 
           16.1.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 
           16.1.2. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
     16.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība): 
           16.2.1. apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes    
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
           16.2.2. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 
           16.2.3. nodrošinājuma samaksu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
           16.2.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvaru. 
 

 V  Izsoles norise 
 

17. Izsole notiks 2015. gada 12.jūnijā Saulkrastu novada domes ēkā, otrā stāva zālē  Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, plkst. 11.00. 
18. Izsoles dalībnieki pirms izsoles ar savu parakstu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums) 
apliecina, ka ir iepazinušies ar  izsoles noteikumiem un ir saņēmuši izsoles reģistrācijas 
apliecību (2. pielikums). Izsoles reģistrs ir izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
19. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs, kurš atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 
uzvārdu un  katra komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā sākotnējo 
cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. par  100,00 euro 
(viens simts euro 00 euro centi).   
20. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kas ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājs par to 
informē izsoles dalībniekus. 
21. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā 
saraksta, kurā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja 
pārstāvja vārdu un uzvārdu (3.pielikums).  
22. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā ieraksta visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā.  
23. Izsoles dalībnieki pēc izsoles vadītāja aicinājuma uzsāk solīšanu. Izsoles vadītājs paziņo 
pirmā solītāja piedāvāto cenu. 
24. Pārsolīšanai beidzoties, izsoles vadītājs trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, izsoles vadītājs izdara āmura piesitienu un paziņo, ka 
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmais nekustamais īpašums ir pārdots.  
25. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  
26. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina 
savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. 
27.  Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.  
28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, atsakās parakstīties protokolā, 
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsoles 
dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  
29. Izsoles dalībnieki, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktās personas 
nekavējoties pēc izsoles beigām iesniedz izsoles rīkotājam iesniegumu par izsoles 
nodrošinājuma izsniegšanu atpakaļ, norādot bankas kontu un bankas nosaukumu, kurā 
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 



30. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši nekustamo īpašumu vai 13.punktā noteiktajām 
personām iemaksātais izsoles nodrošinājums pēc izsoles septiņu darba dienu laikā tiek 
izsniegts atpakaļ, ieskaitot to attiecīgā izsoles dalībnieka bankas kontā.  
31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai, un saņem 
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.  
32. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis nekustamo īpašumu, piedāvāto augstāko summu par 
nosolīto nekustamo īpašumu samaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, iemaksājot to 
šo noteikumu 4.punktā noteiktajā bankas kontā. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 
ieskaitīta pirkuma summā. 
33. Ja nosolītājs piecu darba dienu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto cenu, izsole 
ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 
zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā. 
34. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles komisija  par to 
informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  
35. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par 
paša nosolīto augstāko cenu. 
36. Ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir 
ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli. 
37. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu. 
 

VI  Izsoles rezultātu apstiprināšana 
 

38. Izsoles komisija sagatavo izsoles protokolu un apstiprina to septiņu dienu laikā pēc 
izsoles. Izsoles komisija izsoles protokolu iesniedz Saulkrastu novada domei apstiprināšanai. 
39. Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē (ja ir saņemts izsoles 
noteikumu 32.punktā paredzētais maksājums), taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 32.punktā 
paredzēto maksājumu nokārtošanas. Saulkrastu novada dome neapstiprina izsoles rezultātus 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 35.pantā noteiktajos gadījumos. 
 

VII  Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 
 

40. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 
Saulkrastu novada dome, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  
41. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 
nekustamā īpašuma pircējs. 
42. Izsoles dalībniekiem ir tiesības ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas iesniegt sūdzību Saulkrastu novada domē par izsoles komisijas 
veiktajām darbībām. 
 

VIII    Nenotikusi izsole 
 

43. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
43.1. izsolē  nav ieradies neviens solītājs; 
43.2 .neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 
43.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 
 



 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs                      E.Grāvītis 
 

 



1.pielikums 
                              Zemes īpašuma 

„Gaisma 56”, Gaisma, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

29.04.2015.izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  REĢISTRS 

 
 

 
Nr. 
p. 
k. 

 
Reģ. 
Nr. 

 
Vārds, uzvārds 
juridiskas pers. 

nosaukums 

 
Adrese, 
tālrunis 

 
Atzīme par 

izsoles 
noteikumu 
saņemšanu 

Atzīme 
par 

nodroši-
nājuma 
samaksu 

 
 

Paraksts 

 
 

    
 

  

 
 

      

 
 

      

 
 
 
 

Reģistrators  ______________________                           ___________________ 
                                       (vārds, uzvārds)                                                    (paraksts) 
 
       
 



2.pielikums 
                              Zemes īpašuma 

„Gaisma 56”, Gaisma, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

29.04.2015.izsoles noteikumiem  

 
Saulkrastu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068680,  Raiņa iela 8, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV - 2160 
 

REĢISTRĀCIJAS  APLIECĪBA Nr. ______ 
 
_____________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
 
dzīv. __________________________________________________________________  

(adrese, tālruņa Nr.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
samaksājis nodrošinājumu  420,00 euro (četri simti divdesmit euro 00 euro centi) un ieguvis 
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2015. gada 12.jūnijā plkst. 11.00  Saulkrastu novada 
domes zālē, Raiņa  ielā 8, Saulkrastos, un kurā tiks izsolīts Saulkrastu novada pašvaldības  
zemes īpašums „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 
APLIECĪBA izdota  201__. gada ________________ 
 
Reģistrators_______________________________         _________________________ 
                      (vārds, uzvārds)                                      (paraksts) 

 



  

3.pielikums 
                              Zemes īpašuma 

„Gaisma 56”, Gaisma, 
 Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
29.04.2015. izsoles noteikumiem  

 
IZSOLES  DALĪBNIEKU  SARAKSTS 

 
Dalībnieka 

reģ. Nr. 
Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums Solītā cena, paraksts 

  
 

 
 

    
 

 
 

  

 
Komisijas priekšsēdētājs 
        
Protokoliste  
          
Izsoles komisijas  locekļi 

 
§15 

Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 90-6, Saulkrasti,  
atsavināšanas procedūras uzsākšanu  

 
Izskatot /dzēsts/ 23.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4) un Finanšu 
komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§6), sakarā ar Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa Rīgas iela 90- 6, Saulkrastos, slikto tehnisko un sanitāro stāvokli, kura 
remontam nepieciešami lieli pašvaldības finanšu līdzekļi, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rīgas iela 90- 6, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0592, platība 22,7 m2, 
atsavināšanas procedūru. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai uzsākt atsavināšanas procedūru. 
 
 

§16 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot /dzēsts/ 02.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts 15.04.2015. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4), pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Oškalni’’ (kadastra apzīmējums 80330032994), 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (pielikumā). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 



  

PIELIKUMS 
 Saulkrastu novada domes 

29.04.2015.lēmumam 
(sēdes protokols Nr.6/2015§16) 

 
DARBA   UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam ,,Oškalni’’,  
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apz.80330032994) 

 
1. Zemesgabala īpašnieks  
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs – zemes ierīcībā sertificēta persona 
  
3. Pamatojums: iesniegums 
 
4. Zemes ierīcības projekta robežas 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80330032994. 
Zemesgabala kopējā platība 1.44 ha. 
 
5. Darba uzdevums 
     5.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam un 12.04.2011. MK 
noteikumiem Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi''; 
    5.2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada  Teritorijas 
plānojumu un apbūves noteikumiem; 
     5.3. Projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 mērogā 1:1000. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta 
aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna 
fragmentus attēlot palielinātā mēroga iznesumu veidā; 
    5.4. Projektējamais atdalāmais zemes gabals nevar būt mazāks kā 4000 kv.m; 
    5.5. Projektējamo piebraucamo ceļu projektēt kā atsevišķu zemes vienību; 
    5.5. Konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, sarkanās līnijas, applūstošās 
teritorijas;  
    5.6. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz topogrāfiskās pamatnes. 
      
6. Darba sastāvs 
Zemes ierīcības projekta sastāvā ietvert šādu informāciju: 
6.1.  Rakstiskā daļa; 
6.2. Grafiskā daļa. 
 
7. Projektu saskaņot ar: 
7.1. visiem zemes īpašniekiem; 
7.2. Saulkrastu novada domi; 
7.3. SIA ,,MDC’’; 
 
8. Saņemt atzinumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu no: 
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas. 
 
9. Zemes ierīcības projekta noformēšana un papildus pievienojamie dokumenti: 
       9.1. Zemes ierīcības projektu izgatavo 3 eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts 
zemes dienestā, otru nodod projekta ierosinātajam, trešais eksemplārs glabājas Saulkrastu novada 
domē. 
 9.2.Zemes ierīcības projektam pievienot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa dgn 
formātā. 



  

§17 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 
 Izskatot /dzēsts/ 16.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts 15.04.2015. Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr. 4, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 31.10.2012. lēmumu, 
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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa iela 5 (kadastra apzīmējums 80130020469), 

Saulkrasti, Saulkrastu novads,  zemes ierīcības projektu. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (pielikumā). 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 



  

1.PIELIKUMS 
 Saulkrastu novada domes 

29.04.2015.lēmumam 
(sēdes protokols Nr.6/2015§17) 

 
DARBA   UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam Raiņa iela 5,  
Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apz.80130020469) 

 
1. Zemesgabala īpašnieks  
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs – zemes ierīcībā sertificēta persona 
  
3. Pamatojums: iesniegums 
 
4. Zemes ierīcības projekta robežas 
Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80130020469. 
Zemesgabala kopējā platība 0,754 ha. 
 
5. Darba uzdevums 
     5.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši Zemes ierīcības likumam un 12.04.2011. MK 
noteikumiem Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi''; 
          5.2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Saulkrastu novada  Teritorijas 
plānojumu un apbūves noteikumiem; 
     5.3. Projekta grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 mērogā 1:1000. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta 
aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna 
fragmentus attēlot palielinātā mēroga iznesumu veidā; 
    5.4. Projektējamais atdalāmais zemes gabals nevar būt mazāks kā 1200 kv.m, apbūvētajam zemes 
gabalam piebraukšanu paredzēt esošajā iebrauktuves vietā no Raiņa ielas; 
    5.5. Neapbūvētajai zemes gabala daļai projektējamo piebraucamo ceļu projektēt no Skolas ielas, uz 
pašvaldības īpašuma Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads; 
    5.5. Konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, sarkanās līnijas;  
    5.6. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz topogrāfiskās pamatnes. 
      
6. Darba sastāvs 
Zemes ierīcības projekta sastāvā ietvert šādu informāciju: 
6.1.  Rakstiskā daļa; 
6.2. Grafiskā daļa. 
 
7. Projektu saskaņot ar: 
7.1. visiem zemes īpašniekiem; 
7.2. Saulkrastu novada domi; 
7.3. SIA ,,MDC’’; 
 
8. Saņemt atzinumu par izstrādāto zemes ierīcības projektu no: 
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas. 
 
9. Zemes ierīcības projekta noformēšana un papildus pievienojamie dokumenti: 
       9.1. Zemes ierīcības projektu izgatavo 3 eksemplāros - viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts 
zemes dienestā, otru nodod projekta ierosinātajam, trešais eksemplārs glabājas Saulkrastu novada 
domē. 
 9.2.Zemes ierīcības projektam pievienot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa dgn 
formātā. 

 
 



  

§18 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses   

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses likvidēšanu 
 
 Izskatot SIA ,,ABC CONSTRUCTION’’, juridiskā adrese Vārnu iela 7, Rīga, LV-
1009, reģistrācijas Nr.40003765683, 26.03.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 15.04.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē 
(protokols Nr.4), pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 
otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu Pērļu iela 8 (kadastra apzīmējums 
80330010222), Upes iela 34 (kadastra apzīmējums 80330010224) un Meža prospekts 
3/5 (kadastra apzīmējums 80330010240),  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,1’’ – Pērļu iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.233 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,2’’ – Upes iela 34, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.281 ha. 

4. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,3’’ – Meža prospekts 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.303 ha,  

5. Likvidēt adresi Meža prospekts 3/5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
§19 

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

 
 Izskatot SIA ,,ABC CONSTRUCTION’’, juridiskā adrese Vārnu iela 7, Rīga, LV-
1009, reģistrācijas Nr.40003765683, 30.03.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 15.04.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 4, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 
otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 



  

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

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Rozēni’’ (kadastra apzīmējums 
80330010425), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,1’’ – ,,Rozēni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.1982 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,2’’ – ,,Jaunrozēni’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.133 ha. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
 
 
 

§20 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
 Izskatot SIA ,,ABC CONSTRUCTION’’, juridiskā adrese Vārnu iela 7, Rīga, LV-
1009, reģistrācijas Nr.40003765683, 13.04.2015. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, kas izskatīts 15.04.2015. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 
protokols Nr. 4, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 
otro daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 8. punktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Saulītes’’ (kadastra apzīmējums 
80330010381), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz zemes gabala esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā liters ,,1’’ – ,,Saulītes’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  ,,individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0.7 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes gabalam  zemes ierīcības projektā liters ,,2’’ – Laudurgas iela 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  zemes lietošanas mērķi 



  

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 
0.24 ha.       

4. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,3’’ – Laudurgas iela 2, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 
0.24 ha.       

5. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,4’’ – Laudurgas iela 1, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 
0.3 ha.            

6. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,5’’ – Laudurgas iela 3, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 
0.3 ha. 

7. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,6’’ – ,,Laudurgas’’ 
, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 
2.5 ha. 

8. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā liters ,,7’’ – Laudurgas 
iela, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt  lietošanas mērķi –  
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods – 1101, platība 0,1 ha. 

9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones 
iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
 
 

§21 
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu 

 un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses likvidēšanu 
 

Izskatot /dzēsts/ un /dzēsts/ 14.04.2015. iesniegumu, pamatojoties uz nekustamo 
īpašumu ,,Timmāji’’ un ,,Artas’’ detālo plānojumu, apstiprinātu ar Saulkrastu novada domes 
25.02.2015. lēmumu Nr.2 §22, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu  un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
 1.1. detālplānojumā ‘’liters 1’’ – ,,Timmāji’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, 2.zemes vienība, dalīto zemes lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods – 0601, platība 0,36 ha, zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0,74 ha; 



  

1.2. detālplānojumā ‘’liters 2’’ – Timmāju iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.3. detālplānojumā ‘’liters 3’’ – Timmāju iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.4. detālplānojumā ‘’liters 4’’ – Timmāju iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.5. detālplānojumā ‘’liters 5’’ – Timmāju iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.6. detālplānojumā ‘’liters 6’’ – Timmāju iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.7. detālplānojumā ‘’liters 7’’ – Timmāju iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.8. detālplānojumā ‘’liters 8’’ – Timmāju iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.9. detālplānojumā ‘’liters 9’’ – Timmāju iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.10. detālplānojumā ‘’liters 10’’ – Timmāju iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.11. detālplānojumā ‘’liters 11’’ – Timmāju iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.12. detālplānojumā ‘’liters 12’’ – Timmāju iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.13. detālplānojumā ‘’liters 13’’ – Timmāju iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.14. detālplānojumā ‘’liters 14’’ – Timmāju iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.15. detālplānojumā ‘’liters 15’’ – Timmāju iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.16. detālplānojumā ‘’liters 16’’ – Timmāju iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.17. detālplānojumā ‘’liters 17’’ – Timmāju iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 

1.18. detālplānojumā ‘’liters 18’’ – Timmāju iela 22, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101, platība 0.24 ha; 



  

2. Piešķirt nosaukumu detālplānojumā ,,liters 19’’ jaunizveidotajai iela – Timmāju iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt zemes lietošanas mērķi 
- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods – 1101, platība 0,9 ha. 

3. Piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi zemes gabaliem: 
3.1. detālplānojumā ‘’liters 20’’ – Timmāju iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 2.64 ha; 

3.2. detālplānojumā ‘’liters 21’’ – Timmāju iela 24, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201, platība 0.28 ha; 

4. Likvidēt adresi ,,Artas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 



  

§22 
Par  zemes vienību apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu  

  un nosaukuma likvidēšanu 
 
 Izskatot VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes locekļa J.Langes 25.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz  Civillikuma 1036. 
pantu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 
2.7.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pievienot zemes īpašumu ,,Saulkrasti 8013’’ ar kadastra numuru 80130030348, kurš 
sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80130040199, 80130041000, 
80130052208, zemes kopplatība 11547 kv.m, īpašumam ,,Autoceļš A1’’, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130051100, kā kārtējās zemes vienības, nemainot 
zemes lietošanas mērķi ar nosaukumu ,,Autoceļš A1’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

2. Likvidēt nosaukumu ,,Saulkrasti 8013’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
   
  
 
 

§23 
Par  zemes vienību apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu,  
lietošanas mērķa noteikšanu  un nosaukuma likvidēšanu 

 
 Izskatot VAS ,,Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, 
Rīga, valdes locekļa J.Langes 25.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz  Civillikuma 1036. 
pantu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 
2.7.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
  
NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt zemes īpašumus ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330032953 un ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330040601, atdalot zemes vienības. 

2. Pievienot zemes īpašumam ,,Autoceļš A1’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr.80330040120, zemes vienības, nemainot zemes lietošanas mērķi: 

2.1. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330032953; 

2.2. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330032963; 



  

2.3. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330032965; 

2.4. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330040643; 

2.5. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330040644; 

2.6. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330040647; 

2.7. ,,Dzelzceļš A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021826; 
2.8. ,,Dzelzceļš A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021827; 
2.9. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021775; 
2.10. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021804; 
2.11. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021929; 
2.12. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040601; 
2.13. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040603; 
2.14. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040622; 
2.15. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330040623. 

3. Pievienot zemes īpašumam ,,Autoceļš V39’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr.80330021709, zemes vienības, nemainot zemes lietošanas mērķi: 

3.1. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021799; 

3.2. ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021803; 

3.3. ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330021805. 
4. Zemes vienības ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apz.80330040605,  ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330040606, ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330040635, apvienot vienā īpašumā, nosakot nosaukumu ,,Autoceļš P6”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
– 1101, platība 2.4267 ha. 

5. Zemes vienības ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021805, ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz.80330021805 paliek zemes īpašuma ,,Meži A’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, sastāvā, nemainot zemes lietošanas mērķi. 

6. Likvidēt nosaukumu ,,Saulkrasti 8033’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un 
,,Dzelzceļš A”,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.   

  
 
 
 
 

 
§24 

Par adreses piešķiršanu  
un iepriekšējās adreses likvidāciju 

 
 Izskatot /dzēsts/ 26.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.,8. un 11. punktu,  
 



  

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

1. Piešķirt apbūvei paredzētam zemes īpašumam, kadastra Nr. 8013 002 0241, platība 
3178 m2, adresi: 

           Vidrižu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
2. Likvidēt zemes īpašuma, kadastra Nr. 8013 002 0241, iepriekšējo adresi „zemes 

gabals 273F”, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
§25 

Par adrešu piešķiršanu  
 

 Izskatot /dzēsts/ 02.04.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. un 23. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt daudzdzīvokļu mājā Liepu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80130030135 001, esošām telpu grupām šādas adreses:  
   1.1. mājas 1.stāva dzīvoklim ar kopējo platību 89,3 m2 

Liepu iela 4 – 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160; 
     1.2.  mājas 1.stāva dzīvoklim ar kopējo platību 78,2 m2 

Liepu iela 4 – 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160; 
     1.3. mājas 2.stāva dzīvoklim ar kopējo platību 53,0 m2 

Liepu iela 4 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160; 
     1.4. mājas 2.stāva dzīvoklim ar kopējo platību 55,2 m2 

Liepu iela 4 – 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160; 
     1.5. mājas 2.stāva dzīvoklim ar kopējo platību 50,4 m2 

Liepu iela 4 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 
 



  

§26 
Par adrešu piešķiršanu un telpu grupu  lietošanas veida noteikšanu 

 
 Izskatot SIA „Resort Investments”, reģ. Nr. 40103296312, adrese Ainažu iela 23 k-4 – 
1T, Saulkrasti, Saulkrastu nov., valdes locekles dzēsts/  20.04.2015. iesniegumu, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. 
un 23. punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju 
klasifikāciju”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt daudzdzīvokļu mājā Ainažu ielā 25 k-1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, esošām 
telpu grupām šādas adreses:  
 1.1. dzīvojamai telpai ar kadastra apzīmējumu 80130020193001033 -  

Ainažu iela 25 k-1  – 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, 
telpu grupas klasifikācijas kods – 1122; 

     1.2.  komerctelpai ar kadastra apzīmējumu 80130020193001034 -  

Ainažu iela 25 k-1  – 13A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, 
telpu grupas klasifikācijas kods – 1220;; 

     1.3. dzīvojamai telpai ar kadastra apzīmējumu 80130020193001035 -  

Ainažu iela 25 k-1  – 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, 
telpu grupas klasifikācijas kods – 1122; 

     1.4. .  komerctelpai ar kadastra apzīmējumu 80130020193001036 -  

Ainažu iela 25 k-1  – 22A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, 
telpu grupas klasifikācijas kods – 1220. 

 
 
 
 
 

§27 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot /dzēsts/ 02.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē, protokols Nr. 4, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Vidrižu iela 1, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020232:  
,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” – platība 1200 m2; 
,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101” – 
platība 935 m2. 



  

 
 

§28 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Izskatot /dzēsts/ 26.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē, protokols Nr. 4, 
pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2. un 23.3. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Rīgas iela 8A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130031808:   
no ,, individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”  
uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600” – platība 5199 m2. 

 
 

 
 
 

§29 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

  
Izskatot /dzēsts/ 31.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

15.04.2015. Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4§2), pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta 15 daļu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 29.04.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
EUR 226,72 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 185,14 un nokavējuma nauda EUR 
41,58, par nekustamo īpašumu /dzēsts/  Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz. 
/dzēsts/ īpašnieks /dzēsts/  dzīvojošs /dzēsts/ Saulkrasti, LV - 2160, saskaņā ar parāda 
nomaksas grafiku: 

 
Datums Pamatparāds 

(EUR) 
Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

29.05.2015. 15,43 3,47 18,90 
28.06.2015. 15,43 3,47 18,90 
29.07.2015. 15,43 3,47 18,90 
31.08.2015. 15,43 3,47 18,90 
29.09.2015. 15,43 3,47 18,90 
29.10.2015. 15,43 3,47 18,90 
30.11.2015. 15,43 3,46 18,89 



  

29.12.2015. 15,43 3,46 18,89 
29.01.2016. 15,43 3,46 18,89 
29.02.2016. 15,43 3,46 18,89 
29.03.2016. 15,42 3,46 18,88 
29.04.2016. 15,42 3,46 18,88 

Kopā  185.14 41.58 226.72 
  

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos līdz 12.05.2015. Gadījumā, 
ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 



  

§30 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
 Izskatot /dzēsts/  23.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
15.04.2015. Finanšu komitejas sēdē, (protokols Nr.4§3), pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 24.panta 15 daļu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 29.04.2016. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu 
EUR 1066,53 apmērā, ko sastāda pamatparāds EUR 1061,98 un nokavējuma nauda 
EUR 4.55, par nekustamajiem īpašumiem /dzēsts/ (kadastra apz. /dzēsts/), /dzēsts/ 
(kadastra apz. /dzēsts/), /dzēsts/ (kadastra apz. /dzēsts/), /dzēsts/ (kadastra apz. 
/dzēsts/), Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieks /dzēsts/ Saulkrasti, LV - 2160, 
saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: 

 
Datums Pamatparāds 

(EUR) 
Nokavējuma 
nauda (EUR) 

Kopā (EUR) 

29.05.2015. 88,50 0,38 88,88 
28.06.2015. 88,50 0,38 88,88 
29.07.2015. 88,50 0,38 88,88 
31.08.2015. 88,50 0,38 88,88 
29.09.2015. 88,50 0,38 88,88 
29.10.2015. 88,50 0,38 88,88 
30.11.2015. 88,50 0,38 88,88 
29.12.2015. 88,52 0,38 88,90 
29.01.2016. 88,50 0,38 88,88 
29.02.2016. 88,50 0,38 88,88 
29.03.2016. 88,50 0,38 88,88 
29.04.2016. 88,46 0,37 88,83 

Kopā  1061.98 4.55 1066.53 
 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos līdz 12.05.2015. Gadījumā, 
ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 
 

§31 
Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu 

ar SIA „Viga 3” un SIA „Katrīnbādes placis” 
 
 Izskatot SIA „Viga 3”, reģ. Nr. 52103028121, pārstāvja /dzēsts/ un SIA „Katrīnbādes 
placis” dibinātāja /dzēsts/ 19.03.2015. iesniegumu, kas atkārtoti izskatīts Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē, protokols Nr.4, kurā 
izteikts lūgums noslēgt trīspusēju vienošanos starp SIA „Viga 3”, SIA „Katrīnbādes placis” 
un Saulkrastu novada pašvaldību par grozījumiem 25.05.2010. noslēgtā zemes nomas līgumā 
Nr. 116/10/01.-19.2, kas noslēgts ar SIA „Viga 3” par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederoša zemesgabala daļas 2500 m2  platībā pie īpašuma Rīgas iela 77, kas ir daļa no 
pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 8013 003 1411, 
uz laiku no 25.05.2010. līdz 24.05.2017., autostāvvietas kompleksa izveidošanai un 
uzturēšanai, un noslēgt to ar SIA „Katrīnbādes placis”, iestājoties SIA „Viga 3” vietā,  



  

pamatojoties uz Civillikuma 1867.pantu, 1868.pantu un 25.05.2010. noslēgtā zemes nomas 
līguma 6.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „Viga 3”, reģ. Nr. 52103028121, un SIA „Katrīnbādes placis”, reģ. Nr. 
40103882816, pārjaunojuma līgumu par 25.05.2010. noslēgto zemes nomas līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemesgabala daļas 2500 m2 platībā pie 
īpašuma Rīgas iela 77, kas ir daļa no pašvaldības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, 
Saulkrasti, kadastra apzīmējums 8013 003 1411, uz laiku no 05.05.2015. līdz 
24.05.2017., autostāvvietas kompleksa izveidošanai un uzturēšanai, tā, ka nomnieka 
SIA „Viga 3” vietā iestājas saistību pārņēmējs, cita persona – SIA „Katrīnbādes 
placis”. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja norādītajā termiņā līgums nav noslēgts, lēmums zaudē spēku. 

 
 



  

§32 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot /dzēsts/ 09.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.punktu un Saulkrastu novada domes 28.10.2010. 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Noslēgt ar /dzēsts/  zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu novada 

pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma /dzēsts/ Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums /dzēsts/  , daļas 62 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 euro 
(trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 15 euro 
centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja /dzēsts/  norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 
 

 
 

 
§33 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

 Izskatot /dzēsts/ 13.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§9), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /dzēsts/ zemes nomas līgumu uz 5 (gadiem) gadiem par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes /dzēsts/ Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums, /dzēsts/  
daļas 362 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 
euro (trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 
15 euro centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 



  

§34 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot /dzēsts/ 10.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§11), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /dzēsts/  zemes nomas līgumu uz 5 (gadiem) gadiem par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma /dzēsts/ Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
/dzēsts/, daļas 500 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 
euro (trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 
15 euro centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
 



  

§35 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot /dzēsts/ 13.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§8), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /dzēsts/, zemes nomas līgumu uz 5 (gadiem) gadiem par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma /dzēsts/  Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130040183, daļas 399 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 
euro (trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 
15 euro centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 
 

 
 
 

 
 

§36 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot /dzēsts/ 13.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§10), pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 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”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar /dzēsts/ zemes nomas līgumu uz 5 (gadiem) gadiem par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes /dzēsts/ Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums /dzēsts/, 
daļas 355 m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu -  15,00 euro (piecpadsmit euro 00 euro centi) un 3,15 
euro (trīs euro 15 euro centi) 21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (astoņpadsmit  euro 
15 euro centi). 



  

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
 

 



  

§37 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 
 Saulkrastu novada dome 2012.gada 2.aprīlī noslēgusi uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar Rolandu Asarīti par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Aģes iela 3, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  Rolands Asarītis miris 2015.gada 
21.janvārī. Pamatojoties 2012.gada 2.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma 6.1. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt 2012.gada 2.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu ar Rolandu Asarīti, personas 
kods 310835 - 11596, par Saulkrastu novada pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma 
Aģes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
8033 001 0631, platība 0,1499 ha, iznomāšanu. 

 
 
 
 
 
 

§38  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 
 Izskatot /dzēsts/ 11.03.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē, (protokols Nr.4§7), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un 
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 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 /dzēsts/ par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma /dzēsts/ Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums /dzēsts/  platība 0,1499 ha, ½ domājamo daļu nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
§39  

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
 

 
 Izskatot IK „VĀRAVS  RT” valdes priekšsēdētājas Lindas Vāravas un /dzēsts/ 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., 13.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.04.2015. sēdē, protokols Nr.4, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18.3. punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar pašnodarbināto personu /dzēsts/, reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā ar 
kodu /dzēsts/, zemes nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu 
iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020372, daļas 1660 
m2 platībā pie auto stāvlaukuma Vidrižu ielas galā, iznomāšanu vasaras kafejnīcas, 
auto stāvlaukuma uzturēšanai un bērnu rotaļu laukuma izveidošanai uz laiku no 
2015.gada 2.maija līdz 2016.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt nomas maksu 365,00 euro (trīs simti sešdesmit pieci euro un 0 centi) un 76,65 
euro (septiņdesmit seši euro un 65 centi) 21% PVN, kopā gadā 441,65 euro (četri 
simti četrdesmit viens euro  un 65 centi). 

3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/ norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 

 
 

§40 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 
 

Izskatot /dzēsts/  iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 31.03.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.1. apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā /dzēsts/  , no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /dzēsts/ 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 23.02.2015. līdz 31.12.2015.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
§41 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot /dzēsts/ 20.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā /dzēsts/  no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /dzēsts/ 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.  

 
 
 

 
§42 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
 

Izskatot /dzēsts/ 02.04.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
31.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” 2.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu /dzēsts/, no aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu /dzēsts/ , Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.  

 



  

§43 
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085,  

turpmāko izmantošanu 
 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 
021 0085, turpmāko izmantošanu, konstatēts: 

1. Ķekavas novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Ādažu novada 
pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Ropažu 
novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, Stopiņu 
novada pašvaldība, Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada pašvaldība, 
Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Saulkrastu novada 
pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Carnikavas 
novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldības, un SIA „EGO projekts”, 
vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, turpmāk tekstā - SIA „EGO projekts”. 
2010.gada 9.aprīlī ir noslēgušas līgumu Nr.230 par nekustamā īpašuma Lāčplēša 
ielā 24, Rīgā, telpu nomu, kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgums darbojas 3 
(trīs) gadus no tā parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim. 

2. Pašvaldības un SIA „EGO projekts” 2011.gada 1.martā ir noslēgušas vienošanos 
Nr.1 pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230, ar 
kuru līguma Nr.230 par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, 
5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 
10.aprīli, par Telpu izmantošanu apņemas samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas 
maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) apmērā līdz 
nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, kā arī 7.1.punkts ir izteikts jaunā 
redakcijā, nosakot, ka par nekustamā īpašuma izmantošanu Nomnieks maksā 
nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) 
mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicot pārskaitījumu uz nekustamo 
īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 021 0085) kopīpašnieku 
bankas kontiem, atbilstoši katra kopīpašnieka domājamai daļai, savukārt 5.punkts 
nosaka vienošanās darbības termiņu.  

3. Pašvaldības un SIA „EGO projekts” 2012.gada 4.aprīlī ir noslēgušas vienošanos 
Nr.2 pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230, ar 
kuru 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktais darbības 
termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 9.aprīlim. 

4. Pašvaldības 2013.gadā ir pieņēmušas lēmumus un noslēgušas ar SIA „EGO 
projekts” vienošanos Nr.3 par 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas 
līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā 
noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, pārdošanas izsoles rezultātu 
apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim. 

5. Ņemot vērā to, ka Mārupes novada dome 2013.gada 30.oktobra domes sēdē ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra 
Nr.0100 021 0085, atsavināšanu”, protokols Nr.8, ar kuru nolemts „Nepiekrist 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, 
atsavināšanai”, nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā, nav iespējams 
atsavināt izsolē, jo tam nav saņemta visu Pašvaldību piekrišana, kā rezultātā 
Pašvaldībām ir jāturpina pārvaldīt savu īpašumu, izmantojot to savu funkciju 
veikšanai, iznomājot to, vai atsavinot. 

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu - Nomas līgumiem, 
kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, 



  

kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības 
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu. 
Pagarinot nomas līguma termiņu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais 
termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos 
noteikumos minētos izņēmumus. 

7. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, Pašvaldības savas kompetences un 
likuma ietvaros darbojas patstāvīgi, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un 77.panta pirmo 
daļu, Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 
īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā 
noteiktajā kārtībā, otro daļu, Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 
publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem 
nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, 
izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes, ceturto daļu, to īpašuma daļu, kas nav 
nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai 
saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai). 

8. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, Pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar 
finanšu līdzekļiem un mantu, t.i rīcībai jābūt tādai, lai sasniegtu atbilstošu 
nekustamā īpašuma uzturēšanu, bez īpašnieka (pašvaldības) finanšu līdzekļu 
ieguldīšanas. 

9. 2015.gada 13.februārī notika Pašvaldību un SIA „EGO projekts” sanāksme, kurā 
piedalījās divpadsmit Pašvaldību pārstāvji, un, kuras rezultātā tika panākta 
konceptuāla vienošanās Pašvaldību domēs pieņemt lēmumu par: 

a. 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības 
termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā 
darbības termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 9.aprīlim; 

b. Ķekavas novada pašvaldības pilnvarošanu nekustamā īpašuma Lāčplēša 
ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, aktualizētas tirgus vērtības 
pasūtīšanai, kurā tiek noteikta katrai Pašvaldībai piederošo nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, domājamo 
daļu tirgus vērtība, vērtēšanas izdevumus sedzot katrai Pašvaldībai 
proporcionāli piederošajām īpašuma domājamām daļām; 

c. kompensēt Ķekavas novada pašvaldībai izdevumus par SIA „Arco Real 
Estate” 2013.gada 9.augustā veikto nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, 
Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, visvairāk iespējamās tirgus vērtības 
noteikšanu, vērtēšanas izdevumus sedzot katrai Pašvaldībai proporcionāli 
piederošajām īpašuma domājamām daļām (SIA „Arco Real Estate” veiktā 
Īpašuma tirgus vērtējuma izmaksas ir LVL 544,50 jeb EUR 744,75). 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro un ceturto daļu; Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu; Ministru 
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 87.punktu; Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu; 
 



  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Piekrist vienošanās slēgšanai ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 

40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības 
termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības 
termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 9.aprīlim. 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos ar SIA „EGO 
projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma 
Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās 
vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 
9.aprīlim, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto vienošanās projektu. 

3. Veikt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, tirgus 
vērtības aktualizēšanu, kurā tiek noteikta katrai Pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, domājamo daļu tirgus vērtība, 
vērtēšanas izdevumus sedzot katrai Pašvaldībai proporcionāli piederošajām īpašuma 
domājamām daļām. 

 
Pielikumā:  
1) Vienošanās projekts par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā 
darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības 
termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 9.aprīlim; 
 



  

 
Vienošanās Nr.4 

Pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230 
Saulkrastu novada pašvaldības līgumu reģistrācijas Nr.__________ 

 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
2015.gada ___.____________ 
 
 
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 
8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tās domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša personā, 
turpmāk kopā tekstā – IZNOMĀTĀJS, no vienas puses, un  
SIA „EGO projekts”, reģistrācijas Nr.40003060213, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24, 
Rīga, LV-1011, tās valdes locekļa Igora Trubko personā, turpmāk tekstā - NOMNIEKS, no 
otras puses, 
 
ņemot vērā to, ka puses 2010.gada 9.aprīlī ir noslēgušas līgumu Nr.230 par nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgums 
darbojas 3 (trīs) gadus no tā parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim, 
 
ņemot vērā to, ka puses 2011.gada 1.martā ir noslēgušas vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 
9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230, ar kuru līguma Nr.230 par 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, 5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, 
nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, par Telpu izmantošanu apņemas 
samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un 
deviņdesmit seši santīmi) apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, kā arī 
7.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka par nekustamā īpašuma izmantošanu 
Nomnieks maksā nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši 
santīmi) mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicot pārskaitījumu uz nekustamo 
īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 021 0085) kopīpašnieku bankas kontiem, 
atbilstoši katra kopīpašnieka domājamai daļai, 
 
ņemot vērā to, ka puses 2013.gada 9.aprīlī ir noslēgušas vienošanos Nr.3 pie 2010.gada 
9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Nr.230 un 2011.gada 1.martā noslēgtās 
vienošanās Nr.1, ar kuru Puses vienojas par 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu 
nomas līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā 
noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā 
līdz 2015.gada 9.aprīlim, 
 
ņemot vērā to, ka Mārupes novada dome 2013.gada 30.oktobra domes sēdē ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, 
atsavināšanu”, protokols Nr.8, ar kuru nolemts „Nepiekrist nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 
24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, atsavināšanai”, nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, 
Rīgā, nav iespējams atsavināt izsolē, jo tam nav saņemta visu Pašvaldību piekrišana, kā 
rezultātā IZNOMĀTĀJAM ir jāturpina pārvaldīt savu īpašumu, izmantojot to savu funkciju 
veikšanai, iznomājot to, vai atsavinot, 
 
ņemot vērā to, ka Saulkrastu novada dome 2015.gada 30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.6/2015§43 “Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, 
turpmāko izmantošanu, 
 



  

savstarpēji vienojas par šādiem grozījumiem 2010.gada 9.aprīļa līgumā Nr.230 un 2011.gada 
1.marta vienošanās Nr.1: 
 
1. Puses vienojas, ka 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktais darbības 

termiņš un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktais darbības 
termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 9.aprīlim. 

2. Pārējie 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 
noteikumi paliek negrozīti. 

3. Šī vienošanās stājas spēkā ar 2015.gada 10.aprīli. 
4. Puses vienojās, ka NOMNIEKAM ir tiesības šo vienošanos vienpusēji izbeigt, rakstiski 

par to brīdinot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 
5. Šī vienošanās ir izstrādāta un noformēta 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, no kuriem pa 

vienam eksemplāram glabājās pie IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA.  
 
 
Vienošanos parakstīja: 
 
IZNOMĀTĀJS:           NOMNIEKS: 
Ervīns Grāvītis                           Igors Trubko 
 



  

§44 
Par detālplānojuma zemes gabalam “370F” 

 projekta apstiprināšanu 
 

Saulkrastu novada dome 2012.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols 
Nr.14§32) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “370F””.  Saulkrastu 
novada domē iesniegts izstrādātais detālplānojuma projekts. Izskatījusi iesniegto 
detālplānojuma projektu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
15.04.2015. atzinumu (protokols Nr.4), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 29.pantu  un 31.pantu,  LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.punktam,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam “370F”, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
zemes kadastra Nr. 80130030323, projektu. 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju 
SIA “KI Nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40103182129 atbilstoši līguma projektam 
(pielikumā), sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. 

3. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”, norādot vietu, kur var 
iepazīties ar detālplānojumu, un pašvaldības mājaslapā. 

4. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Baldones ielā 1A,   
      Rīgā, LV– 1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 

 
 
 



  

PIELIKUMS 
Apstiprināts 

Ar Saulkrastu novada domes 
29.04.2015. lēmumu 

(protokols Nr.6/2015§44) 

 
ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS 

par nekustamā īpašuma - zemes gabala  „370F” (kadastra Nr. 8013 003 0323)   
detālplānojuma īstenošanas kārtību 

 
Saulkrastos                                                        2015.gada ______________________ 
 
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads (turpmāk - Pašvaldība), tās domes priekšsēdētāja Ervīna 
Grāvīša personā, kurš darbojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses,  
un nekustamā īpašuma „370F”, kadastra Nr.8013 003 0323, īpašnieks – SIA “KI 
Nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.40103182129, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, 
kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Andrejs Ščerbakovs  (turpmāk – Īstenotājs), no otras 
puses,  
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta 
pirmo daļu un ņemot vērā Saulkrastu novada domes 29.04.2015. lēmumu „Par detālplānojuma 
zemes gabalam “370F” projekta apstiprināšanu” (protokols Nr.6/2015§44) noslēdz šāda satura 
administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu un realizācijas termiņu (turpmāk - 
Līgums):  

LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību un termiņus. 
1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus: 

1.2.1. meža zemes lietošanas veida maiņa – atmežošana (pirms tam nepieciešams saņemt 
Ministru kabineta rīkojumu);  

1.2.2. detālplānojuma teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbu veikšana:  
1.2.2.1. inženierkomunikāciju izbūve ielu sarkano līniju robežās, piebrauktuvju un 
plānoto inženierkomunikāciju koridoru robežās; 
1.2.2.2. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) 
uz apbūvi izbūvi; 

1.2.3. pievedceļu un inženierkomunikāciju nodošana ekspluatācijā; 
1.2.4. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību; 
1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā. 

1.3. Detālplānojumu atļauts īstenot pa kārtām. 
LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

2.1.Īstenotājs apņemas: 
      2.1.1. Apmaksāt visus ar detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus. 

2.1.2.Īstenot detālplānojumu saskaņā ar apstiprinātā detālplānojuma zemes gabalam   
„370F”, kadastra Nr.8013 003 0323saulkrastos, Saulkrastu novadā,  teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu.  
2.1.3.Veikt detālplānojuma realizāciju sekojošā secībā: 
          2.1.3.1.Veikt meža zemes atmežošanu detālplānojumā paredzētajā teritorijā; 
          2.1.3.2.Veikt detālplānojumā paredzēto pievadceļu un inženierkomunikāciju                       

projektēšanu un būvniecību.  
2.1.3.3. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodot ekspluatācijā piebraucamos ceļus. 
2.1.3.4. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodot ekspluatācijā izbūvētās    

                            inženierkomunikācijas. 



  

2.1.3.5.Būvatļaujas atsevišķu ēku būvniecībai izsniedzamas tikai pēc šī Līguma 
2.1.3.1.-2.1.3.4.punktos minēto darbību izpildes tādā apjomā, kas nodrošina 
nepieciešamo piekļuvi un inženierapgādi konkrētajai zemes vienībai. 

2.1.4. Ja detālplānojuma realizācija tiek veikta pa kārtām: 
2.1.4.4. pirms nākamās kārtas uzsākšanas iepriekšējai kārtai ir jābūt nodotai 

ekspluatācijā; 
2.1.4.5. katrai nākamajai kārtai jābūt sasaistītai ar iepriekš izbūvēto un 

ekspluatācijā nodoto kārtu. 
2.1.5. Uzsākot būvniecību noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu 

izvešanu no objekta būvniecības laikā. 
2.1.6. Šī  Līguma 2.1.2.punktā minēto nosacījumu izpildi īstenot līdz 2025.gada 

31.decembrim. 
2.2. Pašvaldība apņemas: 

2.2.3. Uzraudzīt detālplānojuma īstenošanu, atbilstoši normatīvo aku prasībām. 
2.2.4. Sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz 

Līguma izpildi.  
2.2.5. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma 

realizācijas gaitā.  
2.3. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi 

kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. 

2.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.3. punktā minēto apstākļu 
dēļ, piecu (5) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai 
izbeigšanos. 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai 

saistību izpildei. 
3.2. Detālplānojums ir uzskatāms par īstenotu pēc 2.1.2.punktā minēto nosacījumu izpildes. 

Ja Īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies detālplānojuma īstenošanai 
noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc 
paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku 
zaudējušu, bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam.  

3.3. Pašvaldība pēc Īstenotāja paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprinātā 
detālplānojuma izpildes termiņa pagarināšanu. 

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts Pusēm, savstarpēji vienojoties un 
noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu.  

3.5. Īpašumtiesību vai detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotājam pienākums ir 
informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir 
pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, detālplānojumu nav 
atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība lemj par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.  

3.6. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, 
regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.7. Līgums sastādīts latviešu valodā un noformēts uz vienas lapas, parakstīts divos 
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Pašvaldībai, viens – Īstenotājam. 

 
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

Pašvaldība: 
Saulkrastu novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000068680,  
juridiska adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160 

Īstenotājs: 
SIA “KI Nekustamie īpašumi” 
Reģistrācijas Nr. 40103182129  
juridiskā adrese: Vesetas iela 7 
Rīga, LV-1013 



  

______________ 
Ervins Grāvītis 

 
______________________ 
Andrejs Ščerbakovs 
 

 
 

§45 
Par izlīguma noslēgšanu  

un jauna dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 
 

Saulkrastu novada domē saņemts /dzēsts/  Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 2015.gada 
23.marta iesniegums (turpmāk-iesniegums), kurā izteikts lūgums izbeigt civillietu par īres 
līguma izbeigšanu ar viņu un izlikšanu no dzīvojamās telpas. Iesnieguma pielikumā 
pievienota SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2015.gada 26.marta vēstule „Par /dzēsts/ īres un 
komunālajiem maksājumiem”, kurā SIA „Saulkrastu komunālserviss” apliecina, ka /dzēsts/  ir 
pilnībā veikusi maksājumus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli /dzēsts/  un 
uz 2015.gada 26.martu viņai nav parādu par īres un komunālajiem maksājumiem. 

2014.gada 16.jūlijā Saulkrastu novada dome iesniedza prasības pieteikumu Rīgas 
rajona tiesā par īres līguma izbeigšanu ar īrnieci /dzēsts/  un par viņas izlikšanu no Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma /dzēsts/ Saulkrastos. Rīgas rajona tiesa 
izskatot Saulkrastu novada domes prasības pieteikumu, ierosināja civillietu Nr. C33398314 
pret /dzēsts/ par īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvojamās telpas.  

Ņemot vērā, ka 2009.gada 1.martā starp Saulkrastu novada domi un /dzēsts/ noslēgtais 
īres līgums, pamatojoties uz /dzēsts/ 2013.gada 7.novembra iesniegumu, ir izbeigts ar 
2013.gada 27.novembra Saulkrastu novada domes lēmumu (protokols Nr.15, §17), un /dzēsts/ 
iesniegumi, ar kuriem viņa lūdz atcelt domes lēmumu (protokols Nr.15, §17), ir iesniegti pēc 
minētā lēmuma spēkā stāšanās, kā arī ņemot vērā /dzēsts/  iesniegumā izteikto lūgumu par 
tiesvedības izbeigšanu civillietā Nr.C33398314 un apstākli, ka par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokli /dzēsts/ Saulkrastos uz 2015.gada 26.martu nav parādu par īres 
un komunālajiem maksājumiem, kas bija par pamatu tiesvedības uzsākšanai pret /dzēsts/, 
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
2015.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piedāvāt /dzēsts/ deklarēta dzīvesvietas adrese /dzēsts/ Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noslēgt izlīgumu ar Saulkrastu novada domi par tiesvedības izbeigšanu civillietā Nr. 
C33398314. 

2.  /dzēsts/  trīs mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, noslēgt dzīvokļa īres līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma /dzēsts/  Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra numurs /dzēsts/, īri. Ja noteiktajā termiņā īres līgums 
netiks noslēgts, lēmums zaudē spēku. 

 
 
 
 
 

 



  

§46 
Par atļauju izsniegšanu 

 
 Saulkrastu novada domē saņemts SIA „MARE SPORTS”, reģistrācijas Nr. 
40003662188, direktora Ulda Vizbuļa 2015.gada 13.aprīļa iesniegums ar lūgumu izsniegt trim 
transportlīdzekļiem iebraukšanas atļaujas pie vasaras kafejnīcas „Mare”, Ainažu 13A, 
Saulkrastos, lai varētu nodrošināt vasaras kafejnīcas darbību un apkalpošanas funkciju 
veikšanu. 

Vasaras kafejnīca „Mare” atrodas Baltijas jūras Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjoslā, vienīgā piekļuve tam ar transportlīdzekli ir pa gājēju ceļu. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) 1.punkta 
1.20.apakšpunktā noteikts, ka gājēju ceļš ir ceļš, kas paredzēts gājējiem un ir apzīmēts ar 414. 
ceļa zīmi „Gājēju ceļš”. Saskaņā ar Noteikumu 111.punktu pašvaldība ar lēmumu ir tiesīga 
noteikt laikposmu, kad pa gājēju ceļu atļauts braukt un stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) 
transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības vai citus uzņēmumus, veic ar īpašumu 
apsaimniekošanu saistītus darbus (piemēram, pieved preces) objektos, kas atrodas tieši pie 
šiem ceļiem, ja nav citu piebraukšanas iespēju. 

 Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 
111.punktu un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut laika posmā no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 31.decembrim pa gājēju ceļu 
braukt un stāvēt transportlīdzekļiem, kas veic vasaras kafejnīcā „Mare”, Ainažu 13A, 
Saulkrastos apsaimniekošanas darbus: 
 

MARKA LV NUMURA ZĪME  
TOYOTA HM 6406 
DODGE GS 5881 
OPEL JS 8937 

2. Lēmuma 1.punktā minētajiem transportlīdzekļiem atļaut stāvēt 1 (vienu) stundu dienā. 
Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, tā salonā pie priekšējā stikla novietot 
informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots. 

3. Uzdot Saulkrastu pašvaldības policijai kontrolēt šī lēmuma izpildi. 
 
 

 
 
 
 

§47 
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” izdošanu  

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas 
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību” projektu, 
kas skatīts 2015.gada 15.aprīļa Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols 
Nr.4§23), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 



  

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

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par sabiedrisko kārtību” 
(pielikumā); 

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

3. Publicēt saistošo noteikumu grozījumus bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“; 

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

 



  

2015.gada 29.aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN 5/2015 

Izdoti  
Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6/2015§47) 
 

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 
I. Lietotie termini 

1. Sabiedriska vieta – jebkura par maksu vai bez maksas publiski pieejama vieta Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas kalpo kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai. 

2. Zaļā zona – Saulkrastu novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni 
un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, gar publiskās infrastruktūras 
elementiem, izbūvētiem ceļiem, ielām un ietvēm, kā arī uz publiskā lietojumā esošas 
privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta. 

3. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un ziediem apstādīti laukumi un joslas 
gar ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem objektiem. 

 
II. Vispārīgie jautājumi 

4. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turpmāk – noteikumi) 
mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Saulkrastu novadā.  

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā. 

 
III. Aizliegumi un ierobežojumi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 

6. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 
6.1.  iekļūt neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, 

kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, vai celtniecības nepabeigtos objektos un citos 
bīstamos objektos; 

6.2. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, 
saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus, izkārtnes un 
reklāmas, tās noraut vai citādi bojāt; 

6.3. piegružot (tostarp ar sadzīves atkritumiem, izsmēķiem, sērkociņiem, papīriem, 
košļājamām gumijām, pudelēm un skārda bundžām, plastmasas un stikla 
izstrādājumiem u.tml.); 

6.4.  pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai 
paredzētām konstrukcijām, kā arī vadīt lidošanai paredzētas konstrukcijas no attāluma, 
izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi; 

6.5.  veikt zemes rakšanas un citus darbus bez attiecīga pašvaldības atbildīgo iestāžu vai 
amatpersonu saskaņojuma; 

6.6. laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un zāli; 
6.7. dedzināt atkritumus; 
6.8.  izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas nav 

saskaņots ar Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās; 
6.9. spēlēties uz ceļa braucamās daļas, ietves; 
6.10. bērniem līdz 16 gadu vecumam bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties 

publiskās vietās laikā no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00. 



  

7. Sabiedriskās vietās aizliegts: 
7.1. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpnēs, izņemot gadījumus, 

kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpni; 
7.2.  nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu; 
7.3.  vest dzīvniekus pastaigā rotaļu un sporta laukumos; 
7.4. kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada 

domi;  
7.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu vai patvaļīgi kurināt uguni, izņemot 

vietās, kur tas ir atļauts; 
7.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdzniecībai paredzētajiem galdiem un letēm, sēdēt uz 

soliņu atzveltnēm; 
7.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem zaļajā 

zonā vai tos novietot zaļajā zonā; 
7.8. pārkāpt iekšējās kārtības noteikumus kultūras, atpūtas, sporta, izglītības u.c.  

iestādēs. 
 

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 
kontrole 

8. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums 
vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par noteikumu pārkāpšanu, 
fiziskai personai ir līdz 350 euro, juridiskai personai - līdz 1400 euro. 

9. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt 
Saulkrastu novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

 
V. Noslēguma jautājumi 

10. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2010.gada 
24.novembra saistošie noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs              Ervīns Grāvītis 



  

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015 
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts 
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par 
sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos un Ministru kabineta 
noteikumos. 
Saulkrastu novada domes 2010.gada 24.novembra saistošie 
noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” ir kļuvuši 
neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos noteikumos nav 
ietverts pilnīgs pārkāpumu uzskaitījums, ar kuriem tiek 
apdraudēta sabiedriskā kārtība, aizskartas fizisko un juridisko 
personu likumiskās intereses un par kuriem pašvaldība ir 
tiesīga noteikt administratīvo atbildību. 
Turklāt 2015.gada 29.aprīlī vienlaicīgi ar šiem noteikumiem 
Saulkrastu novada dome izdod saistošos noteikumus "Par 
Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 
izmantošanu", kas nosaka sabiedriskās kārtības prasības 
pludmalē un peldvietās, līdz ar to būtu jāizdara Saulkrastu 
novada domes 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību” vairāk kā 50% grozījumus. 
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām saistošo noteikumu 
grozījumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz 
pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. Šādā 
gadījumā sagatavo jaunus saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā” nosaka sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, nodrošinot kārtību, drošību un 
sakoptu vidi.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 



  

§48 
Par saistošo noteikumu  

“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” izdošanu  
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas 
iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” projektu, kas skatīts 2015.gada 15.aprīļa Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.4§24), un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas trešo punktu un 43.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” (pielikumā); 

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

3. Publicēt saistošo noteikumu grozījumus bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“; 

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

 



  

2015.gada 29.aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN 6/2015 

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6/2015§48) 
 

PAR SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PLUDMALES UN PELDVIETU LIETOŠANU 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

15.panta pirmās daļas 3.punktu un  
43.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 

lietošanu” (turpmāk – noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē un 
peldvietās, kā arī nosaka peldvietu robežas un zonējumu. 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu, 
nosakot to izmantošanas kārtību. 

3. Noteikumos lietotie termini: 

3.1.peldsezona – laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim; 

3.2.pludmale – jūras krasta daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā 
sauszemes veģetācija; 

3.3. peldvieta – Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, peldēšanai un 
atpūtai paredzēta, norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, kurā peldēšanās ir droša 
un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā: 

3.3.1. peldvieta “Centrs” – teritorija no gājēju tilta pār Pēterupi (iepretim 
Zvaigžņu ielai) līdz ceļam pie jūras (iepretim Bīriņu ielai), tās garums 
ziemeļu – dienvidu virzienā ir 800 metri, peldvietā atpūtnieki ievēro 
aktīvās un mierīgās atpūtas zonējumus; 

3.3.2. peldvieta “Rūķīši” – teritorija no autostāvvietas iepretī Ainažu un Akācijas 
ielas krustojumam ziemeļu virzienā līdz pazemes pārejai zem Ainažu ielas, 
tās garums ziemeļu – dienvidu virzienā ir 600 metri; 

3.4. peldvietas aktīvās atpūtas zona – paredzētā fiziskām aktivitātēm un pludmalei 
piemērotām spēlēm, tajā atrodas bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. 
Aktīvā atpūtas zonā pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama 
publisku pasākumu organizēšana un tirdzniecība; 

3.5. peldvietas mierīgās atpūtas zona – paredzētā apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un 
atpūsties; 

3.6.kāpu zona – pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas un 
veģetācija; 

3.7. informatīvā norāde “Peldēties aizliegts” – peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību, 
atbildīgajām institūcijām nav iespējams veikt glābšanas darbus uz ūdens un peldvietā 
“Centrs” pie glābēju torņa uzvilkts “sarkans” karogs. Norādi izvieto peldvietā 
“Centrs” uz informatīvā stenda pie nobrauktuves pludmalē, peldvietā “Rūķīši” uz 
informatīvā stenda iepretī autostāvvietai pie gājēju noejas uz peldvietu. 

 
II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē un peldvietās 



  

4. Pludmalēs, peldvietās un kāpu zonā aizliegts: 
4.1. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot pa speciāli 

ierīkotām koka laipām (skatīt pielikumu); 
4.2.Baltās kāpas teritorijā aizliegts veikt jebkāda veida rakšanu, kāpas pamatnes 

brucināšanu un alu veidošanu;  
4.3. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo uzraudzības; 
4.4. peldēties apreibinošo vielu ietekmē; 
4.5. teritoriju un ūdeni piegružot ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, kā arī piesārņot ar 

ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem;  
4.6. smēķēt pludmalē, smēķēšana pludmalē atļauta speciāli ierādītās vietās, kuras 

apzīmētas ar informatīvu norādi “Atļauts smēķēt”; 
4.7. bojāt publiskās infrastruktūras elementus un citu pludmales inventāru, tai skaitā 

ģērbtuves, tualetes, soliņus, informatīvās norādes, gājēju laipas, žogus, bērnu rotaļu 
laukuma aprīkojumu, atkritumu urnas, tirdzniecībai paredzētos galdus vai letes; 

4.8. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis; 
4.9. izrakt vai citādi bojāt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, 

plūkt lapas, ziedus un augļus; 
4.10.  ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas; 
4.11.  ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad saņemta 

pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likuma prasībām; 

4.12.  vest zirgus un ponijus izjādēs, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja 
publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likuma prasībām; 

4.13.  bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas darbus; 
4.14.  izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus. 

 
5. Peldvietās papildus 4.punktā noteiktajam aizliegts: 
5.1. izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus; 
5.2. sērfot, kaitot; 
5.3. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām; 
5.4. peldēties laikā, kad uz informācijas stendiem izvietota informatīva norāde “Peldēties 

aizliegts” un glābēju tornī pacelta peldēšanas aizlieguma zīme – sarkanais karogs.  
6. Peldvietas mierīgās atpūtas zonā papildus 5.punktā noteiktajam aizliegts: 

6.1.publiski atskaņot mūziku; 
6.2.organizēt sporta pasākumus; 
6.3.organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. 

7. Pludmales teritorijā, kur ir atļauts izvest pastaigā suņus, ir aizliegts piemēslot teritoriju 
ar suņu atstātiem ekskrementiem. Suņa īpašnieka vai turētāja pienākums nekavējoties 
savākt suņa atstātos ekskrementus. 

8. Peldvietā “Centrs” no pulksten 9.00 līdz 21.00 drošību uz ūdens un krastā peldsezonas 
laikā uzrauga Saulkrastu novada pašvaldības policija. 
 

II. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 
kontrole 

 
9. Par šo noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā paredzētās atbildības. 
10. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 9.punktā, var izteikt brīdinājumu vai 

uzlikt šādu administratīvo sodu: 
10.1.  fiziskām personām – līdz 350 euro; 
10.2.  juridiskām personām – līdz 1400 euro. 



  

11. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt 
Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs              Ervīns Grāvītis 



  

 
  



  

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punkts 
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un 
ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai novada īpaši 
aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un 
uzturēšanu. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu peldvietu un 
pludmales lietošanas kārtību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka pludmales zonējumu – peldvietu robežas, 
peldvietu aktīvās un mierīgās atpūtas zonas. Noteikumi nosaka 
arī sabiedriskās kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās, 
atbildību par noteikumu neievērošanu.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs              Ervīns Grāvītis 



  

§49 
Par Nolikuma par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no projektu 

atbalsta fonda apstiprināšanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
Anitas Līces iesniegto “Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums no projektu 
atbalsta fonda” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
15.04.2015 atzinumu (protokols Nr.4§25) un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt  Nolikumu par Saulkrastu novada domes finansējuma piešķiršanu no 
projektu atbalsta fonda (1.pielikums).  

2. Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Domes sēdē. 
 



  

  APSTIPRINĀTS 
Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

  (prot. Nr.6/2015§49) 
 

NOLIKUMS PAR SAULKRASTU NOVADA DOMES FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANU NO PROJEKTU ATBALSTA FONDA 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un no Saulkrastu novada domes 

izveidotā projektu atbalsta fonda (turpmāk – Fonds) līdzfinansēti projektu pieteikumi 
Saulkrastu novada domes izsludinātajā projektu konkursā.  

2. Saulkrastu novada dome izveido Fondu, kura darbības mērķis ir uzlabot dzīves vides 
kvalitāti Saulkrastu novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. 

3. Konkursa ietvaros var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un ir publiski pieejami. 

4. Konkursa prioritātes: 
4.1. publisko rekreācijas zonu izveide un labiekārtošana; 
4.2. publiski pieejamu sporta un spēļu laukumu izveide un aprīkojuma uzstādīšana; 
4.3. jauna pakalpojuma ieviešana (uzņēmējdarbība), darba vietu radīšana; 
4.4. citi pasākumi. 

5. Piedalīties projektu konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Projekta 
pieteikumu konkursam var iesniegt: 
5.1. nereģistrēta iedzīvotāju grupa (gan esoša, gan izveidota tieši šim nolūkam); 

5.1.1. nereģistrētā iedzīvotāju grupā projektā iesaistīto grupas dalībnieku skaits 
nedrīkst būt mazāks par 5; 

5.2. nevalstiskā organizācija (NVO) – biedrība vai nodibinājums; 
5.3. LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants. 

6. Katrs pretendents var iesniegt vienu projektu. 
 

II. Konkursā pieejamais finansējums 
 
7. Projektu atbalsta fonda līdzekļu apjomu, kas novirzīti no novada pašvaldības budžeta, 

nosaka Saulkrastu novada dome, apstiprinot kārtējā gada budžetu. Fonda līdzekļu apjoms 
var tikt papildināts ar citu juridisko un fizisko personu ziedojumiem. 

8. Vienam projektam maksimālais pieejamais atbalsts ir 750,00 euro un tas nepārsniedz 90% 
no projekta kopējām izmaksām. 

9. Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 
9.1. materiālu iegāde rotaļu vai sporta laukumu izveidei, 
9.2. teritorijas labiekārtošana; 
9.3. telpu remonts; 
9.4. aprīkojuma iegāde; 
9.5. vides objektu iegāde un uzstādīšana; 
9.6. jauna pakalpojuma ieviešanai; 
9.7. citas aktivitātes. 

10. Projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots: 
10.1. personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai; 
10.2. degvielas izdevumu segšanai; 
10.3. vietējiem un ārvalstu braucieniem; 
10.4. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, naudas 

pabalsti, biļetes, dāvanas, un tml.); 



  

10.5. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei; 
10.6. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti; 
10.7. peļņas gūšanai; 
10.8. kredītsaistību un parādu nomaksai; 
10.9. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem. 
 

III. Konkursa izsludināšanas un projektu iesniegšanas kārtība 
 

11. Projektu iesniegšanas laiku izsludina Saulkrastu novada pašvaldības oficiālajā interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv un informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes ziņas”.   

12. Projektus iesniedzējs iesniedz Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, LV-2160, 2. stāvā sekretariātā. 

13. Lai piedalītos konkursā projektu iesniedzējs iesniedz: 
13.1. projekta pieteikumu (1.pielikums); 

13.1.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa, ko parakstījusi par projekta īstenošanu 
atbildīgā persona (nevalstiskās organizācijas un komersanta gadījumā 
pieteikuma veidlapu paraksta organizācijas vadītājs), pievienojot pārējo 
dalībnieku saskaņojuma lapu;  

13.1.2. gadījumā, ja projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai piegulošās zemes 
kopīpašumu – pieteikuma veidlapai pievienota saskaņojuma lapa ar 
kopīpašniekiem (vismaz 51% no kopīpašniekiem atbalsta projekta ideju un 
tā realizāciju); 

13.2. projekta izmaksu tāmi (2.pielikums); 
13.3. Pārējo projekta īstenošanā iesaistīto personu apliecinājums, ka piekrīt projekta 
pieteikumā aprakstītajam un apņemas projektu īstenot; 
13.4. citi pielikumi atbilstoši projekta specifikai (piemēram, teritorijas shēma ar objekta 

novietojumu, skices, attēli, un tml.). 
14. Projekta pieteikuma un tā pielikumu lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām. 
15. Projekta pieteikums iesniedzams 2 (divos) identiskos eksemplāros un uz elektroniskā datu 

nesēja (cd-matrica vai zibatmiņa). 
 

IV. Projektu vērtēšanas komisija un vērtēšanas kārtība 
 
16. Projektu pieteikumu izskatīšanai un vērtēšanai tiek iecelta Vērtēšanas komisija 3 (trīs) 

cilvēku sastāvā, no kuriem tiek iecelts vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. 
17. Vērtēšanas komisijas sekretārs pārbauda iesniegto projektu atbilstību konkursa 

administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošos nodod izskatīšanai Vērtēšanas 
komisijai.  

18. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu pieteikumiem un apmeklē 
iecerētās projektu realizācijas vietas, tiekoties ar nolikumam atbilstošu projektu 
iesniedzējiem klātienē.  

19. Projektu pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā konkursa vērtēšanas komisijas 
sekretārs var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā 
arī ierosināt veikt izmaiņas projekta aprakstā un/vai budžetā nolūkā nodrošināt konkursā 
pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu, ja par to ir lēmusi Vērtēšanas komisija. 
Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 darba dienu laikā.   

20. Katrs Vērtēšanas komisijas loceklis iesniegtos projektus novērtē katru atsevišķi, piešķirot 
projektam punktus. Projektu vērtējumus apkopo, sastādot vērtējumu protokolu, 
Vērtēšanas komisijas sekretārs un nodod Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam 
apstiprināšanai.  

21. Ja vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, bet finansējuma trūkuma dēļ tos nav 
iespējams apstiprināt, Vērtēšanas komisija vēlreiz pārvērtē vienādi novērtētos projektus 



  

un lemj, kurš projekts tiek izvirzīts apstiprināšanai, vai arī piedāvā projektus īstenot ar 
samazinātu finansējumu. 

22. Lēmumi par iesniegto projektu apstiprināšanu finansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu 
tiek pieņemti vērtēšanas komisijas sēdē viena mēneša laikā pēc projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

23. Projektu iesniedzēji par iesniegtā projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek informēti pa 
pastu 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu 
pieņemšanas.  

24. Informācija par apstiprinātajiem projektiem tiek publicēta Saulkrastu novada pašvaldības 
oficiālajā laikrakstā “Saulkrastu Domes ziņas” un pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv. 
 

V. Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji 
 

25. Vērtējot iesniegtos pieteikumus, tiek izmantoti administratīvie un kvalitatīvie vērtēšanas 
kritēriji. 

26. Projektu pieteikumu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi administratīvie kritēriji, kas tiek vērtēti 
ar atbilst/neatbilst: 
26.1. projekta īstenošanas teritorija – Saulkrastu novads; 
26.2. projekta iesniedzējs - iedzīvotāju grupa vai NVO; 
26.3. projekta dalībnieku skaits - vismaz 5 iedzīvotāju grupā; 
26.4. pieprasītais finansējums nepārsniedz 750,00 euro; 
26.5. finansējumu plānots izlietot tikai izdevumiem, kas atļauti nolikumā; 
26.6. aizpildītas visas sadaļas pieteikuma veidlapā; 
26.7. ir saskaņojums ar zemes un/vai ēkas īpašnieku (ja attiecināms); 
26.8. ir saskaņojums ar apsaimniekotāju vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

īpašniekiem (ja attiecināms); 
26.9. ir pievienota saskaņojuma lapa ar kopīpašniekiem (vismaz 51 %) (ja attiecināms); 
26.10. ir visi nepieciešamie paraksti; 
26.11. pieteikums iesniegts 2 eksemplāros un elektroniskā versijā. 

 
27. Ja projekta pieteikums atbilst visiem 26. punktā minētajiem administratīvajiem 

kritērijiem, tas tiek nodots vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai, pēc specifiskajiem 
kritērijiem: 

 
Nr. 
p.k. 

Kritērijs 
0-2 punkti  

1.  Projekts atbilst Fonda mērķim 2 punkti – projekts pilnībā atbilst 
konkursa mērķim un ir detalizēti 
izklāstīts; 
1 punkts – projekts daļēji atbilst 
konkursa mērķim un ir pilnīgi vai daļēji 
aprakstīts; 
Ja projekts neatbilst konkursa 
mērķim, tad pieteikuma vērtēšanu 
neturpina.  

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz 
mērķa grupas vajadzībām un 
projekta rezultāts dos labumu pēc 
iespējas lielākai sabiedrības daļai 

Realizējamā projekta mērķa grupa 
un labuma guvēji :  
2 punkti – 101 cilvēki un vairāk; 
1 punkts – 51-100 cilvēki; 
0 punkti – 10-50 cilvēki. 

3.  Projektā plānotās aktivitātes ir 2 punkti – detalizēts plānoto aktivitāšu 



  

skaidri definētas un nodrošina 
rezultātu sasniegšanu 

apraksts, noteiktas atbildības projekta 
grupas ietvaros, aktivitātes nodrošina 
projekta rezultātu sasniegšanu; 
1 punkts – projekta aktivitātes pilnīgi 
vai daļēji aprakstītas, tikai daļēji 
sasaistītas ar projekta rezultāta 
sasniegšanu; 
0 punkti – aprakstītas projekta 
aktivitātes vāji/daļēji saistītas ar 
projekta rezultātu sasniegšanu. 

4.  Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja 2 punkti - detalizēti aprakstīts, kā 
projekta grupa nodrošinās projekta 
ilgtspējību vismaz 3 gadus; 
1 punkts – detalizēti vai daļēji 
aprakstīts, kā projekta grupa nodrošinās 
projekta ilgtspēju vismaz 2 gadus; 
0 punkti – projekta grupa var  
nodrošināt projekta ilgtspēju vismaz 1 
gadu. 

5.  Projekta idejas oriģinalitāte 2 punkti – ideja ir oriģināla, Saulkrastu 
novadā nav realizēta; 
1 punkts – Saulkrastu novadā realizēta 
līdzīga ideja; 
0 punkti – ideja nav oriģināla un 
atkārtojas vairākkārt. 

6.  Atbilstība izvirzītajām konkursa 
prioritātēm, kas minētas nolikuma 
4. punktā 

Projekta pieteikums atbilst: 
2 punkti – rekreācijas un sabiedrisko 
zonu labiekārtošanai; 
1,5 punkti – publiski pieejamu sporta 
bāzu pilnveidošanai; 
1 punkts – daudzdzīvokļu namu 
kopīpašuma labiekārtošanai; 
0,5 punkti – citiem pasākumiem. 

 
VI. Apstiprināto projektu īstenošana 

 
28. Projektu īstenošana jāuzsāk mēneša laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu un 

jābeidz ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. decembrim. 
29. Projekta īstenotājs pēc projekta īstenošanas sagatavo atskaiti par īstenoto projektu un 

izlietoto finansējumu un iesniedz to Saulkrastu novada domē Vērtēšanas komisijai 
izvērtēšanai. 

30. Vērtēšanas komisija piecu darba dienu laikā izvērtē iesniegtās atskaites un lēmumu par to 
apstiprināšanu vai nepieciešamību precizēt paziņo projekta īstenotājam. 

31. Pēc projekta atskaites apstiprināšanas piecu darba dienu laikā Saulkrastu novada dome 
pārskaita finansējumu 90% apmērā no izlietotā finanšu apjoma par projektu īstenošanu, 
bet nepārsniedzot projekta pieteikumā pieprasīto un apstiprināto finansējumu. 

32. Vērtēšanas komisijas pārstāvji ir tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas posmā pieprasīt no 
projektu īstenotājiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt projektu 
realizācijas vietas un tikties ar projektu īstenotājiem, lai iepazītos ar projektu attīstību un 
virzību. 
 
 



  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs       E. Grāvītis 



  

1.pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2015.gada 29.aprīļa nolikumam 
 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 
1. Projekta nosaukums 

 

 
2. Projekta īstenotājs  

Iesniedzēja nosaukums: 
(ja projektu iesniedz vairāku 
personu grupa, minēt visus) 

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums 

Projekta vadītājs  
Vārds, uzvārds, dzimšanas datums (Piem. Jānis 
Krūmiņš, 16.08.1990) 

Adrese saziņai par projektu  

Kontakttālrunis  E-pasts  

 
 

3. Bankas rekvizīti 

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Konta numurs 
 
 

Reģistrācijas numurs/personas kods  

 
 

4. Projekta īstenošanas termiņš 
(Norādāms datums, līdz kuram plānots pabeigt projekta īstenošanu, ne ilgāks par š.g. 1. 
decembri) 
 

5. Projekta īstenošanas vieta 
 
Projekta īstenošanas vieta: 
Adrese: 
Īpašuma veids (privātīpašums, pašvaldības īpašums): 
Ja projektu plānots īstenot privātīpašumā, tad jāpievieno īpašnieka apliecinājums (vienošanās) par 
projekta īstenošanas saskaņošanu. 

 
 

6. Projektam atbilstošā prioritāte 

Norādiet projekta atbilstību konkursa Nolikumā minētajai prioritātei. 

 



  

7. Projekta mērķis 
Vienā teikumā vai frāzē. Mērķim jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes 
uzlabošanu savā apkārtnē. 
 

9. Projekta uzdevumi 
1. 
2. 
3. 
 
 

10. Situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums 
Aprakstiet, kāpēc projekts jāīsteno, kas būs ieguvēji, kāda būs projekta rezultātu 
ilgtspēja!  
 
 

11. Projekta aktivitāšu apraksts 
Aprakstiet plānotās darbības, ko jūs darīsiet, lai izpildītu 9. punktā minētos uzdevumus. 
1. 
2. 
3. 
 

12. Informācija par projekta ieviešanā iesaistīto personu pieredzi un kapacitāti 
Norādiet visas personas, kas tiks iesaistītas projekta īstenošanā, to pieredzi (papildu 
pievienojot CV) 
 

13. Informatīvie pasākumi 

Uzskaitiet, kā plānojat informēt iedzīvotājus par savu projektu un tā rezultātiem. 

 
14. Paredzamie rezultāti 

Numurējiet un aprakstiet plānotos projekta rezultātus. Nepieciešamības gadījumā, 
turpiniet sarakstu ar papildu numerāciju (norādot izmērāmā un pārbaudāmā veidā): 
1. piem. Uzstādītas jaunas šūpoles(2 gab); 
2. ierīkota smilškaste (1gab) 
3. utt. 
 
 

15. Projekta budžets 

Nr. Izmaksu pozīcijas nosaukums 
Aktivitātes 

Nr. * 
Mērv. Daudzums 

Plānotās 
izmaksas 

1. Piem. Kokmateriālu iegāde 2 Kub.m 2 150,00 

2. Utt.     

3.      

8. Projekta kopsavilkums 
Aprakstiet sava projekta ieceri, ietverot informāciju par situāciju pirms projekta 
īstenošanas, kas raksturotu projekta nepieciešamību, projekta mērķi un ieguvējus pēc 
projekta īstenošanas 
 



  

...      

Kopā:  

Finansējuma īpatsvars 
Konkursa ietvaros prasītā 
finansējuma apjoms (EUR, %) 

Līdz 90% no kopējām izmaksām, nepārsniedzot 750,-
eur. 

Līdzfinansējums (EUR, %) 
Vismaz 10% no kopējām izmaksām. 
 

* Jāatbilst  11. sadaļai 

  
16. Izmaksu pamatojums 

Skaidrojiet, kā veidojās projekta izmaksas - vai tika veikta vairāku preču vai 
pakalpojumu cenu salīdzināšana, pēc kādiem kritērijiem izvēlējāties konkrēto materiālu 
vai pakalpojumu.  

17. Aktivitāšu grafiks 

  2015.gada  

Nr. Aktivitāte Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. 
Atbildīgā 
persona** 

1.        

2.   
 

    

3.   
 

    

4.        

5. 
Projekta gaitas un rezultātu foto 
dokumentēšana 

 
 

    

6. 
Projekta īstenošanas pārskata 
sagatavošana un iesniegšana 

 
 

   
Projekta 
vadītājs 

 
Kopā:  

** vārds, uzvārds - jābūt minētai starp personām, kas uzskaitītas projekta ieviešanas grupā 
 

18. Pievienoti dokumenti 
1. Piem. Zemesgabala plāns 1 lapa 
2. Zemesgabala īpašnieka piekrišana 1 lapa 
3. Utt.  
....   
   
   

 
 

Iesniedzēja paraksts: 
 
                                               Atbildīgās personas dati                 

(Vārds, uzvārds, paraksts, datums) 
 



  

2.pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2015.gada 29. aprīļa nolikumam 
Atskaite par projektiem paredzēto 

 finanšu līdzekļu izlietojumu 
 

Projekta nosaukums:  
Projekta īstenošanas laiks:  
Pašvaldības apstiprinātais līdzfinansējums:  
  

Nr. 
p.k. 

Pozīcijas nosaukums, 
izpildītājs/piegādātājs 

Plānotās izmaksas  
euro 

Rēķina 
numurs un 

datums 

Maksājuma 
dokumenta numurs 

un datums 

Faktiskās 
izmaksas 

euro 

1.      

2.      

3.      

4.           

 Kopā:  

Pašvaldības līdzfinansējums:  

 
 
 

(Pašvaldības līdzfinansējuma summa vārdiem) 

 
 
Datums         Paraksts  
       



  

§50 
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 

 
 Izskatot Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētāja v.i. Ingūnas Feldmanes 
10.04.2015. iesniegumu „Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā”, kas 
izskatīts 15.04.2015. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.3, un pamatojoties uz 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Atbrīvot no Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva: 
1.1. Ingūnu Rodzēviču – Saulkrastu sociālā dienesta psihologu; 
1.2. Baibu Cīruli – Zvejniekciema vidusskolas sociālo pedagogu; 
1.3. Raiti Zepu – Saulkrastu vidusskolas sociālo pedagogu. 
2. Ievēlēt Bērnu tiesību aizsardzības komisijā: 
1.1. Jekaterinu Bokši – Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu iecirkņa kārtības 
policijas nodaļas inspektore leitnante. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 
3.1. Ingūna Feldmane – Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra „Saulespuķe” vadītāja; 
3.2. Baiba Meldere – Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
3.3. Sigita Kliedere – Saulkrastu sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar 
bērniem; 
3.4. Rota Ļihačeva – psihologs; 
3.5. Aleksandrs Inārs Zaharāns – Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks; 
3.6. Jekaterina Bokše – Valsts policijas Rīgas policijas pārvaldes Saulkrastu iecirkņa kārtības 
policijas inspektore leitnante. 
4. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2015. 



  

§51 
Par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plānu 2015.gadam 

 
 Izskatot Nacionālā veselības dienesta 26.03.2015. vēstuli Nr.11.1-4/268 „Par ģimenes 
ārstu darbības pamatteritoriju plānu 2015.gadam”, kas izskatīts 15.04.2015. Sociālo jautājumu 
komitejas sēdē, protokols Nr.3, un pamatojoties uz 17.12.2013. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 34.1. un 62.1. 
apakšpunktiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Saskaņot un parakstīt ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plānu Saulkrastu novadā 
2015.gadam: 

 
Nr.p.k. Ģimenes ārsta vārds, 

uzvārds 
Ģimenes ārsta darbības pamatteritorija 

(orientējošās robežas) 
1. Vēsma Bērziņa Saulkrastu novads 
2. Aivars Bērziņš Saulkrastu novads 
3. Ināra Zemīte Saulkrastu novads 

 
 



  

§52 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 

 
 Izskatot Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas B.Melderes, Pašvaldības 
policijas priekšnieka A.I.Zaharāna un Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas A.Bogdanovas 
13.04.2015. iesniegumu „Par sadarbības līguma slēgšanu”, kas izskatīts 15.04.2015. Sociālo 
jautājumu komitejas sēdē, protokols Nr.3, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
54.panta piekto daļu, 61.pantu un uz 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 
„Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par Integrētās 
iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu „Nepilngadīgo personu atbalsta 
informācijas sistēma” lietošanu tiešsaistes režīmā.  



   

  

 
§53 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2015.gada 1.aprīlī saņemts /dzēsts/ iesniegums ar lūgumu 
piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas meitai /dzēsts/ nav nodrošināta 
vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, ka pašvaldības kompensētu 
privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2015.gada 15.aprīļa atzinumu 
par kompensācijas piešķiršanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. aprīli aprēķināt pašvaldības kompensāciju /dzēsts/ 
107,00 euro (viens simts septiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, ka viņas meita /dzēsts/ 
apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806. 

2. Noslēgt līgumu ar /dzēsts/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja /dzēsts/  norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 



   

  

§54 
Par pakalpojuma līguma apstiprināšanu un noslēgšanu  

ar Valsts policiju 
 
   Izskatot Valsts policijas 2015.gada 24.marta vēstules Nr.20/9765 pielikumā 
pievienotu pakalpojuma līguma projektu par mirušo cilvēku (ķermeņa daļu) transportēšanu no 
notikuma vietas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uz Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīzes centru vai SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Patoloģijas 
centru, kas izskatīts Finanšu komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdē (protokols Nr.4,§16), 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pakalpojuma līguma projektu par mirušo cilvēku (ķermeņa daļu) 
transportēšanu (pielikumā).  

2. Noslēgt ar Valsts policiju pakalpojuma līgumu.  
 



   

  

 
 
 
 



   

  

 
 
 
 
 



   

  

 
 
 
 
 



   

  

 
 
 
 



   

  

 
 
 
 



   

  

§55 
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību  

„Vidzemes zvejnieku biedrība” 
  

Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa Klibiķa 14.04.2014. 
iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība”, 
reģ.Nr.40008171197, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.04.2015 Finanšu komitejas 
sēdē (protokols Nr.4§17), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12., 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu,  

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

1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība”, 
reģ.Nr.40008171197. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība”, 
reģ.Nr.40008171197 (līguma projekts pielikumā). 

 



   

  

Saulkrastos,                 2015.gada___.aprīlī 
 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas Nr.90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša personā, kurš darbojas 
likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk – Dome), 
no vienas puses, un 
Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība”, reģistrācijas Nr.40008171197, juridiskā adrese: 
Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, tās valdes 
locekļa Ilmāra Lielmaņa personā, kurš darbojas uz biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” 
statūtu pamata (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses),  
pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu Nr. 6/2015§55 „Par 
sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība””, Zivju fonda 
2015.gada 19.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.162) un Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja V.Klibiķa 2015.gada 13.aprīļa iesniegumu noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums), ar 
šādiem noteikumiem: 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Ar Līgumu Dome un Biedrība vienojas par trīs Zivju fonda projektu īstenošanu: 

1.1.1. „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 
2015.gadā”; 

1.1.2. „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā 2015.gadā”; 

1.1.3. „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā 2015.gadā”, visi kopā (turpmāk- Projekti).  

1.2. Projektu ietvaros Biedrība veic Saulkrastu novada upju apsekošanu un zivju resursu 
aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzību, pavairošanu, 
atražošanu un Projektu ilgtspēju. 

1.3. Dome piešķir Biedrībai dotāciju 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā 
(turpmāk-Dotācija), kas izlietojama Projektu realizācijai. 

1.4. Dome apņemas piecu darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, pārskaitīt Dotāciju uz 
Biedrības norādīto bankas norēķinu kontu. 

1.5. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 
31.decembrim.  

 
2. Projektu īstenošanas uzdevumi  

 
2.1. Līguma izpilde tiek finansēta no Domes speciālā budžeta - dabas resursu līdzekļiem. 
2.2. Pēc Projektu īstenošanas Biedrība līdz 2015.gada 31.decembrim iesniedz Domei 

rakstisku atskaiti par Dotācijas izlietojumu un paveiktajām Projektu aktivitātēm.  
 

3. Pušu tiesības un pienākumi  
 
3.1. Domes pienākumi: 

3.1.1. sniegt Biedrībai visu nepieciešamo informāciju Projektu realizācijai; 
3.1.2. līguma 1.4.punktā noteiktajā laikā pārskaitīt Dotāciju Biedrībai. 

3.2. Domes tiesības: 
3.2.1. pieprasīt no Biedrības visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas saistīta 

ar Dotācijas uzskaiti un izlietošanu; 
3.2.2. Domei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Biedrība nepilda vai arī atsakās 

pildīt Līgumu; 
3.2.3. pieprasīt atmaksāt piešķirto Dotāciju, ja tā netiek izlietota Projektu realizācijai. 



   

  

3.3. Biedrības pienākumi: 
3.3.1. izlietot Dotāciju tikai un vienīgi Projektu realizācijai; 
3.3.2. nodrošināt Projektu realizāciju Saulkrastu novadā; 
3.3.3. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Domei un trešajām personām 

sakarā ar Līguma noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu, ja 
Biedrība tajos vainojama; 

3.3.4. atmaksāt piešķirto Dotāciju septiņu darba dienu laikā no Domes rakstveida 
pieprasījuma saņemšanas, ieskaitot to Domes norēķina kontā, ja konstatēts, ka 
Dotācija nav izlietota Projektu realizācijai. 

3.4. Biedrības tiesības: 
3.4.1. saņemt Domes dotāciju. 
 

4. Citi noteikumi 
 
4.1. Visi papildinājumi, priekšlikumi un precizējumi, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, 

tiek noformēti ar vienošanās protokolu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4.2. Domes atbildīgā persona par Līguma izpildi ir Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītājs – Vilnis Klibiķis, tālrunis 67142515, e-pasts: vilnis.klibikis@saulkrasti.lv. 
4.3. Biedrības atbildīgā persona par Līguma izpildi ir Ilmārs Lielmanis, tālrunis 29365156, 

e-pasts: bvzb@inbox.lv.  
 

5. Nepārvarama vara 
 
5.1. Ar nepārvaramu varu saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, 

novērst vai ietekmēt, un, par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, 
kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un pašvaldību 
institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī citi ārkārtēja 
rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm 
jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai. 

5.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas 
nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darbdienām no nepārvaramas varas 
iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas radusies 
nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegusi kompetenta un 
neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās apstiprinājumu un 
raksturojumu. 

5.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses 
netiek atbrīvotas no saistību izpildes. 

5.4. Ja nepārvaramās varas dēļ šī Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 
Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 
(piecas) darbdienas iepriekš. 

5.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības 
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura 
veida zaudējumiem. 

 
6. Strīdu izskatīšanas kārtība un Līguma spēkā esamība 

 
6.1. Visi strīdi un domstarpības, saistītas ar Līguma izpildīšanu, tiek noregulēti, Pusēm 

savstarpēji vienojoties un atbilstoši Līguma nosacījumiem. Gadījumā, ja Puses 
nevienojas, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.2. Par šī Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Puses atbild saskaņā ar 
Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildība iestājas par katru 



   

  

līgumslēdzēju vai to pārstāvju iesaistīto trešo personu darbību vai bezdarbību, kurā 
kāda no līgumslēdzēju pusēm vai trešā persona ir vainojama. 

6.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību 
izpildei. 

6.4. Līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par spēkā esošiem tikai pēc tam, kad 
tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti. 

6.5. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem vienu saņem 
Dome, bet otru Biedrība. 

 
7. Pušu rekvizīti 

 
Saulkrastu novada dome 
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  
LV-2160 
Reģ. Nr. 90000068680 
Banka : AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X 
Konts:  LV78UNLA0050008528948 
 
 
 
___________________       
E. Grāvītis 
 
 

Biedrība „ Vidzemes zvejnieku biedrība”  
Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, LV-2161 
Reģ. Nr. 40008171197 
Banka: A/S „Citadele banka” 
Kods:  PARXLV2                                          
Konts: LV10PARX0013816040001 
 
 

                                                                             
_____________________ 
I. Lielmanis 

 



   

  

§56 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos 

noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas nolikums” 
 

Izskatot sagatavoto Saulkrastu pašvaldības policijas iekšējo noteikumu projektu 
“Grozījumi Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta  iekšējos noteikumos 
„Saulkrastu pašvaldības policijas nolikums”” un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
15.04.2015 atzinumu (protokols Nr.4§18) un likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 2.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības policijas iekšējos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos „Saulkrastu 
pašvaldības policijas nolikums”” (pielikumā).  

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Domes sēdē. 
 
 



   

  

Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī    

Apstiprināti  
Saulkrastu novada domes  
2015.gada 29.aprīļa sēdē  

(prot. Nr.6/2015§56)  
 
 

Grozījumi Saulkrastu pašvaldības policijas  
2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos 

„Saulkrastu pašvaldības policijas nolikums” 
 
 

Izdots saskaņā ar „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 8.punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 
Ministru kabineta noteikumiem 2007.gada 19.jūnija Nr.397  

„Pašvaldības policijas paraugnolikums ” 
 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos 
noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas nolikums” (turpmāk tekstā – Nolikums):  

 
1.1. Papildināt Nolikuma 6.punktu ar 6.12 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.12. veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu, izsniedzot noteikta parauga 
reģistrācijas žetonu.” 
 
1.2. Izteikt Nolikuma 8.punktu šādā redakcijā: 
“8. Policija sastāv no Administratīvās nodaļas un Patruļpolicijas nodaļas, kas pakļautas 
priekšniekam. Policijas struktūru un darbinieku skaitu apstiprina Dome.” 
 
1.3. Izteikt Nolikuma 10.punktu šādā redakcijā: 
“10. Priekšnieku ieceļ amatā Dome pēc tam, kad saņemta Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministra rakstveida piekrišana.” 

 
2. Grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Domes sēdē. Grozījumu 1.1. punkts 
stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs        E.Grāvītis 



   

  

§57 
Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos 

noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums” 
 

Izskatot sagatavoto Saulkrastu pašvaldības policijas iekšējo noteikumu projektu 
“Grozījumi Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta  iekšējos noteikumos 
„Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums”” un, pamatojoties uz 
Finanšu komitejas 15.04.2015 atzinumu (protokols Nr.4§19) un likuma „Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības policijas iekšējos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos „Saulkrastu 
pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums”” (pielikumā).  

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2015.gada  29.aprīlī. 
 
 



 

  

Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī    
 Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6/2015§57) 
 

Grozījumi Saulkrastu pašvaldības policijas  
2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos 

„ Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums” 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
1. Izdarīt Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos 

“Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums” (turpmāk - 
Nolikums) šādus grozījumus: 

 
1.1. Papildināt Nolikuma 8.1. punktu ar 8.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.1.9. kokvilnas zeķes.” 
 

1.2. Papildināt Nolikuma 8.2. punktu ar 8.2.6., 8.2.7. un 8.2.8.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

“8.2.6. kokvilnas zeķes; 
  8.2.7. sporta tērps; 
  8.2.8. sporta apavi.” 

 
1.3. Papildināt Nolikuma 8.3. punktu ar  8.3.10. un 8.3.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.3.10. kokvilnas zeķes; 
  8.3.11. termo veļa.” 
 
1.4. Papildināt Nolikuma 9.1. punktu ar 9.1.10., 9.1.10. un 9.1.12.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“9.1.10. kokvilnas zeķes; 
  9.1.11. sporta tērps; 
  9.1.12. sporta apavi.” 
 
1.5. Papildināt Nolikuma 9.2. punktu ar 9.2.10. un 9.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.2.10. kokvilnas zeķes; 
  9.2.11. termo veļa.” 
 
2. Papildināt Nolikuma 1.pielikumu ar šo noteikumu 1.punktā veiktajiem grozījumiem. 

 
3. Papildināt Nolikuma 2.pielikumu ar pozīcijām, kas norādītas šo noteikumu 

2.pielikumā. 
 

 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 

 
 



 

  

Grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas  
2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos 

„ Saulkrastu pašvaldības policijas  
darbinieku formas tērpu nolikums” 

1.pielikums  
SPORTA TĒRPS 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Jakas un bikšu sānos ir 2 kabatas ar rāvējslēdzēju. Gumijas apdare piedurknēm un jakas 
apakšmalai (jakai ir savelkama apdare). Bikšu galos ir rāvējslēdzējs, biksēm ir gumijas 
jostasvieta ar striķi. Materiāls: ārpuse–100% poliestera mikrošķiedra, odere – 100% 
poliesters. Virsējs materiāls un iekšzole no „elpojoša“ materiāla. 
SPORTA APAVI 
________________________________________________________________________

 
Melnas krāsas sporta apavi. Augšējā daļā aizdares saitējamas ar aukliņu. Nodilumizturīga un 
salizturīga zole ar protektoru. 



 

  

 



 

  

 
 
  



 

  

Grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas  
2014.gada 26.marta iekšējos noteikumos 

„ Saulkrastu pašvaldības policijas  
darbinieku formas tērpu nolikums” 

2.pielikums  
 
 
 

Nr.p.k. 
Priekšmeta 
nosaukums 

Policijas atbalsta funkciju veicējiem 
Policijas pamatfunkciju 

veicējiem 

Daudzums Lietošanas termiņš Daudzums 
Lietošanas 

termiņš 

32. Sporta tērps 1 gab. 1 gads 1 gab. 1 gads  

33. Sporta apavi 1 pāris 1 gads 1 pāris 1 gads  

34. Termo veļa 1 gab. 1 gads 1 gab. 1 gads  

 
 



 

  

 
§58 

Par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
 nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

  
 

   Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2015.gada 
13.aprīļa iesniegumu un iesniegto Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas nolikuma projektu, kas izskatīts 2015.gada 15.aprīļa Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§20), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas  
nolikumu (pielikumā). 
 

 



Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī    

APSTIPRINĀTS 
ar Saulkrastu novada domes  

2015.gada 29.aprīļa 
sēdes lēmumu (protokols Nr.6§58) 

 
SAULKRASTU NOVADA DOMES 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļas (turpmāk tekstā - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. 
2. Nodaļa ir Saulkrastu novada domes (turpmāk tekstā arī – domes) struktūrvienība, kas 
pakļauta Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk tekstā arī – pašvaldības) izpilddirektoram. 
3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaitu apstiprina Saulkrastu 
novada dome. 
4. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 
Saulkrastu novada domes ārējos un iekšējos normatīvos aktus, Saulkrastu novada domes 
lēmumus, domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora norādījumus, rīkojumus, kā arī 
šo nolikumu. 
5. Nodaļas darbību finansē no Saulkrastu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 
II. Nodaļas vadība un struktūra 

6. Nodaļu vada Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un 
nekustamā īpašuma jautājumos (turpmāk tekstā - Nodaļas vadītājs), kura kompetence ir 
noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektoram.  
7. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros: 

7.1. organizē Nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī 
atbild par Nodaļas uzdevumu veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma 
prasībām; 
7.2. pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
7.3. nodrošina Nodaļas darbinieku ikdienas darba pienākumu sadali un sadarbībā ar 
Lietvedības un personāla nodaļas personāla speciālistu izstrādā amata aprakstus; 
7.4. atbild par darbinieku darba kārtības noteikumu ievērošanu un Nodaļas budžetā 
piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu. 

8. Nodaļai ir šāda struktūra: 
8.1.Nodaļas vadītājs; 
8.2.nekustamā īpašuma speciālisti (trīs amata vienības); 
9.1.Labiekārtošanas daļa, kurai ir šāda struktūra:  

9.1.1. daļas vadītājs – labiekārtošanas speciālists; 
9.1.2. ainavu arhitekts; 
9.1.3. strādnieki (divas amata vienības); 
9.1.4. kapsētas pārzinis; 
9.1.5. kapsētas pārziņa palīgs; 
9.1.6. kapu strādnieks. 

10. Labiekārtošanas daļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros: 



 

 

10.1.  organizē un vada daļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī 
atbild par daļas uzdevumu veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām; 
10.2. pārstāv daļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
10.3. atbild par darbinieku darba kārtības noteikumu ievērošanu un daļas budžetā piešķirto 
finanšu līdzekļu izlietošanu. 

 
III. Nodaļas galvenie uzdevumi 

11. Pārzināt pašvaldības nekustamos īpašumus, tiesiskos valdījumus un lietojumus, veikt 
to regulāru uzraudzību, apsaimniekošanu un labiekārtošanu. 
12. Nodrošināt regulāru pašvaldības teritorijas un pašvaldības īpašumu apsekošanu un 
uzkopšanu, apzinot pašvaldības nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto iekārtu tehnisko 
stāvokli. 
13. Sagatavot priekšlikumus pašvaldības īpašuma izmantošanai likumā „Par 
pašvaldībām” pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanai.  
14. Sniegt atzinumus attīstības priekšlikumiem pašvaldības īpašumos (teritorijas 
plānojumam un tā grozījumiem, lokālplānojumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem 
projektiem, transformācijām, tālākai izmantošanai u.c.). 
15. Sagatavot priekšlikumus par pašvaldības īpašumu, tajā skaitā teritoriju 
apsaimniekošanu un labiekārtošanu. 
16. Plānot līgumdarbus un kontrolēt līgumsaistību izpildi pašvaldības apsaimniekošanas, 
uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem, par kuriem noslēgts pakalpojuma līgums: 

16.1. par pašvaldības ceļu un ielu labiekārtošanu sarkano līniju robežās; 
16.2. par pašvaldības notekgrāvju uzturēšanu; 
16.3. par pašvaldības īpašumā esošās teritorijas apgaismes līniju uzturēšanu. 

17. Pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas, izskatīt fizisko un juridisko personu 
iesniegumus, sūdzības un vēstules un sagatavot atbildes uz tiem par Nodaļas kompetencē 
esošajiem jautājumiem. 
18. Sagatavot domes lēmumu projektus par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, 
tajā skaitā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, nodrošināt domes lēmumu 
izpildi. 
19. Nodrošināt Saulkrastu novada iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanos, nepieciešamo 
izziņu izsniegšanu, dzīvesvietas deklarēto ziņu anulēšanu. Darbs ar Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzi.  
20. Piedalīties ar pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem 
saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu 
ievērošanu; sekot Latvijas Republikas un Saulkrastu novada domes normatīvo aktu izmaiņām. 
21. Ierosināt publiskos iepirkumus un sagatavot tiem nepieciešamo dokumentāciju. 
22. Piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē Nodaļas kompetences ietvaros. 
23. Nodrošināt Nodaļas budžeta izpildi. 

 
IV. Nodaļas uzdevumi nekustamo īpašumu jomā 

24. Apzināt un pārraudzīt pašvaldības nekustamos īpašumus, tiesiskos valdījumus un 
lietojumus. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un nostiprinājumu lūgumus pašvaldības 
nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā. 
25. Pārzināt iznomātos pašvaldības nekustamos īpašumus. Uzraudzīt un kontrolēt nomas 
un īres līgumu termiņus un nosacījumu izpildi. 
26. Nodrošināt ikgadēju pašvaldības nomas un īres objektu apsekošanu un apsekošanas 
dokumentācijas iesniegšanu Saulkrastu novada domē. 
27. Apzināt, nodrošināt un kontrolēt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 
procesu.  



 

 

28. Izskatīt iesniegumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un gadījumos, kad 
pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja 
doto uzdevumu sagatavot izziņu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības. 
29. Sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu veikt darbības ar pašvaldības 
nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē un izslēgšanu no tās, 
bilances vērtības maiņu. 
30. Organizēt mērniecības darbus (zemes robežu un topogrāfiskos) pašvaldības 
īpašumiem, piedalīties mērniecības darbos, veikt robežzīmju un robežstigu pārbaudi, saskaņā 
ar domes pilnvarojumu parakstīt zemes robežu noteikšanas aktus un zemes robežu plānus, 
izskatīt un saskaņot izstrādātos zemes ierīcības projektus. 
31. Sagatavot priekšlikumus par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu, lietošanas 
mērķu noteikšanu, adrešu piešķiršanu. 
32. Nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu aktualizāciju, atbilstoši domes 
pieņemtajiem lēmumiem. 
33. Sagatavot grafiskos pielikumus domes lēmumiem, izziņas un dokumentus 
iesniegšanai zemesgrāmatā, tiesās, Valsts zemes dienestā, Saulkrastu novada domes 
Administratīvai komisijai, citām valsts un pašvaldību iestādēm.  
34. Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja doto uzdevumu, sagatavot izziņas nepilsoņiem 
par atļauju iegādāties zemes īpašumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 
35. Organizēt rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību iznomāšanas procedūru, iesniegt 
nepieciešamas atskaites Lauku atbalsta dienestā. 
36. Sagatavot normatīvajos aktos noteiktos pārskatus un atskaites par nekustamā 
īpašuma jautājumiem, tajā skaitā par ielām un ceļiem, un nodrošināt to iesniegšanu 
atbildīgajās iestādēs. 

 
V. Labiekārtošanas daļas uzdevumi 

37. Pārzināt pašvaldības mežus, Saulkrastu pilsētas kapsētas teritoriju, pašvaldības 
valdījumā un lietojumā esošās publiskās teritorijas, apstādījumus, nodrošināt to regulāro 
uzraudzību, koordinēt publiskās ārtelpas attīstību, apsaimniekošanu un labiekārtošanu. 
38. Apsekot, novērtēt, kopt un atjaunot pašvaldībai piederošā un piekrītošā teritorijā 
esošos apstādījumus.  
39. Apsaimniekot Saulkrastu pilsētas kapsētu, nodrošinot kapličas, iekšējo ceļu, celiņu, 
aku remontdarbu veikšanu, atkritumu izvešanu, kapu teritorijas un tiem piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas darbus.  
40. Plānot pašvaldības valdījumā un lietojumā esošās publiskās teritorijas 
labiekārtošanas iespējas, iesaistīties labiekārtošanas projektu realizācijā. 
41. Izstrādāt priekšlikumus un nosacījumus Saulkrastu novada teritorijas ainavas 
saglabāšanai, attīstībai un aizsardzībai, tās izmantošanas iespējām. 
42. Plānot līgumdarbus un kontrolēt līgumsaistību izpildi pašvaldības apsaimniekošanas, 
uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem, par kuriem noslēgts pakalpojuma līgums: 

42.1. par kāpu un zaļo zonu apsaimniekošanu un labiekārtošanu; 
42.2. par pludmales apsaimniekošanu un labiekārtošanu, pludmales 

aprīkojuma izgatavošanu un uzstādīšanu; 
42.3. par atkritumu savākšanu pašvaldības teritorijā, sadzīves atkritumu un 

sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā; 
42.4. par mežu kopšanu (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes, atvasāju 

nopļaušana, stādījumu kopšana); 
42.5. par pašvaldības mežu atjaunošanu (stādīšanu). 

43. Sadarbībā ar citiem domes un pašvaldības speciālistiem piedalīties Saulkrastu novada 
publisko teritoriju sakopšanas plānu sagatavošanā.  
44. Koordinēt pagaidu sabiedriskos darbos nodarbinātās personas un skolas vecuma 
bērnus darbos vasaras brīvlaikā. 



 

 

45. Nodrošināt atkritumu savākšanu no pludmales un kāpu teritorijas laika periodā, kad 
pašvaldība nenodrošina ārpakalpojumu šiem darbiem. 
46. Nodrošināt Saulkrastu novada domes ēkas uzturēšanas saimnieciskos darbus 
(Latvijas valsts karoga pacelšanu un nolaišanu svētku, atceres un citās atzīmējamās dienās, 
sniega tīrīšanu no ēkas jumta, remontdarbus un citus darbus). 
47. Nodrošināt Saulkrastu pilsētas kapsētas darbu: 

47.1. reģistrēt saņemtās miršanas izziņas; 
47.2. iesniegt informāciju domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā par 

plānotajiem pakalpojumiem, nodrošinot rēķinu par sniegtā pakalpojuma 
sagatavošanu; 

47.3. izsniegt sagatavotus rēķinus pakalpojumu saņēmējiem un kontrolēt to 
apmaksu; 

47.4. ierādīt kapu vietas un noteikt to robežas, apzināt un reģistrēt kapsētā 
veiktos apbedījumus, izsniegt izziņas par apbedījuma vietām; 

47.5.  veikt citas darbības, atbilstoši Saulkrastu novada domes 2008.gada 
23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi”, citiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem. 

 
VI. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības 

48. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei 
nosaka darba līgums un amata apraksts. 
49. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Saulkrastu novada domes 
struktūrvienībām un Saulkrastu novada pašvaldības iestādēm. 
50. Nodaļas vadītājs un darbinieki atbilstoši amata aprakstā un darba līgumā noteiktajai 
kompetencei nodrošina Nodaļas darbības tiesiskumu, pastāvīgi paaugstina savu profesionālo 
līmeni, piedalās semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas 
kompetencē esošajiem jautājumiem. 
51. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības: 

51.1. pieprasīt un saņemt no Saulkrastu novada domes struktūrvienībām, 
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un 
dokumentus Nodaļas uzdevumu veikšanai; 

51.2. izmantot darba vajadzībām pašvaldībai piederošus transporta līdzekļus; 
51.3. piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs, par 

Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem; 
51.4. iesniegt priekšlikumus Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram 

Nodaļas darba uzlabošanai; 
51.5. Nodaļas galveno uzdevumu risināšanā iesaistīt citas Saulkrastu novada 

domes struktūrvienības un to speciālistus, pieaicināt ekspertus. 
 

VII. Nobeiguma noteikumi 
 

52. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                 E.Grāvītis 



§59 
Par Finanšu un grāmatvedības 

 nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
  

 

   Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2015.gada 
13.aprīļa iesniegumu un iesniegto Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas nolikuma projektu, kas izskatīts 2015.gada 15.aprīļa Finanšu komitejas sēdē 
(protokols Nr.4§21), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
2.punktu,  

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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu 
(pielikumā). 
 



Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī 

 APSTIPRINĀTS 
ar Saulkrastu novada domes 

2015. gada 29.aprīļa 
 lēmumu (protokols Nr.6§59) 

 
SAULKRASTU NOVADA DOMES 

 FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Nolikums nosaka Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas (turpmāk 
tekstā – Nodaļa) struktūru, uzdevumus un darba organizāciju. 
2. Nodaļa ir Saulkrastu novada domes (turpmāk tekstā arī – domes) struktūrvienība, kas 
pilda Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) kompetencē esošās 
funkcijas finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā. 
3. Savā darbībā Nodaļa ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta 
noteikumus, Saulkrastu novada pašvaldības saistošos noteikumus, Saulkrastu novada domes 
lēmumus, iekšējos noteikumus, rīkojumus un šo nolikumu. 
4. Nodaļa savus uzdevumus veic, sadarbojoties ar Saulkrastu novada domes 
struktūrvienībām un institūcijām, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī 
ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. 
5. Nodaļa savā darbībā ir pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. Nodaļu izveido un likvidē, 
kā arī Nodaļas darbinieku skaitu apstiprina Saulkrastu novada dome.  
6. Nodaļas darbību finansē no Saulkrastu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 

II. Organizatoriskā struktūra 
7. Nodaļu vada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs – galvenais grāmatvedis 
(turpmāk tekstā - Nodaļas vadītājs), kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata 
aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 
8. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros: 

8.1.organizē Nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī 
atbild par Nodaļas funkciju veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un Nolikuma 
prasībām; 

8.2.pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
8.3.nodrošina Nodaļas darbinieku ikdienas darba pienākumu sadali un sadarbībā ar 

Lietvedības un personāla nodaļas personāla speciālistu izstrādā amata 
aprakstus; 

8.4.atbild par darbinieku darba kārtības noteikumu ievērošanu un Nodaļas budžetā 
piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu. 

9. Nodaļai ir šāda struktūra: 
9.1.Nodaļas vadītājs – galvenais grāmatvedis; 
9.2.galvenā grāmatveža vietnieks; 
9.3.grāmatveži; 
9.4.Finanšu daļa, kurai ir šāda struktūra: 

9.4.1. daļas vadītājs – finansists; 
9.4.2. nekustamā īpašuma nodokļa administrators; 
9.4.3. finanšu speciālists. 



 

 

10. Finanšu daļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros: 
10.1. organizē un vada daļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu 

izpildi, kā arī atbild par daļas uzdevumu veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un 
Nolikuma prasībām; 

10.2. pārstāv daļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
10.3. atbild par darbinieku darba kārtības noteikumu ievērošanu un daļas 

budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu. 
 

III. NODAĻAS FUNKCIJAS 
11. Nodaļai ir šādas funkcijas: 

11.1. nodrošināt pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu un kontroli; 
11.2. nodrošināt pašvaldības grāmatvedības uzskaiti; 
11.3. nodrošināt nodokļu aprēķināšanu, paziņošanu, uzskaiti, samaksas 

kontroli un piedziņu. 
 

IV. NODAĻAS GALVENIE UZDEVUMI 
12. Nodrošinot pašvaldības grāmatvedības uzskaiti, Nodaļai ir šādi uzdevumi: 

12.1. izstrādāt un aktualizēt grāmatvedības politiku un grāmatvedības 
metodiskos materiālus atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – LR) 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

12.2. nodrošināt vienotu grāmatvedības uzskaiti šādās pašvaldības iestādēs: 
12.2.1. Saulkrastu novada dome (centrālā administrācija); 
12.2.2. Saulkrastu vidusskola; 
12.2.3. Zvejniekciema vidusskola; 
12.2.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 
12.2.5. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”; 
12.2.6. Saulkrastu pašvaldības policija; 
12.2.7. Saulkrastu pilsētas bibliotēka; 
12.2.8. Saulkrastu sociālais dienests; 
12.2.9. Saulkrastu novada bāriņtiesa; 
12.2.10. Sociālās aprūpes māja; 
12.2.11. Saulkrastu tūrisma informācijas centrs. 

12.3. kārtot pašvaldības grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR likumam „Par 
grāmatvedību” un citiem grāmatvedības jomu reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem, nodrošināt finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši 
apstiprinātajam budžetam un normatīvo aktu prasībām; dokumentēt 
pašvaldības saimnieciskos darījumus, līdzekļus un to veidošanās avotus, 
novērtēt un inventarizēt pašvaldības līdzekļus un saistības, organizēt 
dokumentu apgrozību; 

12.4. vadīt, organizēt, plānot, koordinēt, kontrolēt un sastādīt operatīvos 
(mēneša, ceturkšņa) un gada kopsavilkuma pārskatus par pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, īpašumiem, 
ieguldījumiem, līdzekļiem, krājumiem un saistībām; nodrošināt pašvaldības 
gada pārskata sagatavošanu, pārbaudi, konsolidāciju un iesniegšanu Valsts 
kasē; 

12.5. nodrošināt informācijas apkopošanu – pieņemt un kontrolēt pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” iesniegtos operatīvos (mēneša, 
ceturkšņa) un gada kopsavilkuma pārskatus par pamatbudžeta un speciālā 
budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, īpašumiem, ieguldījumiem, līdzekļiem, 
krājumiem un saistībām, gada pārskatus; 



 

 

12.6. nodrošināt savlaicīgus norēķinus ar uzņēmumiem, iestādēm par 
sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm (atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem) apstiprinātā budžeta ietvaros; 

12.7. nodrošināt pašvaldības materiālo vērtību un pamatlīdzekļu 
grāmatvedības uzskaiti; 

12.8. organizēt un nodrošināt visa veida inventarizācijas; 
12.9. sagatavot un saskaņot domes lēmumu projektus par Nodaļas 

kompetencē esošajiem jautājumiem; 
12.10. sastādīt pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas 

pārvaldei u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iestādēm; 
12.11. veikt pašvaldības kapitālsabiedrību pašvaldības deleģēto uzdevumu 

finanšu izpildes kontroli, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; 
12.12. nodrošināt citus domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumus un norādījumus par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 
 

V. FINANŠU DAĻAS UZDEVUMI 
13. Nodrošinot pašvaldības budžeta plānošanu, sagatavošanu un kontroli, Nodaļai ir šādi 

uzdevumi: 
13.1. izstrādāt un sagatavot pašvaldības budžeta projektu; 
13.2. kontrolēt apstiprinātā pašvaldības budžeta izpildi un nepieciešamības 

gadījumā sagatavot budžeta grozījumu projektus; 
13.3. nodrošināt LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu jautājumos, kas 

saistīti ar pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumu un 
izdevumu uzskaiti, atskaišu sagatavošanu un finanšu līdzekļu uzskaiti; 

13.4. sagatavot un saskaņot domes lēmumu projektus finanšu jautājumos;   
13.5. sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju aizņēmumu 

saņemšanai; 
13.6. apkopot un analizēt informāciju par pašvaldības budžeta izpildi, 

sagatavot pārskatus un atskaites. 
14. Nodrošinot pašvaldības nodokļu aprēķināšanu, paziņošanu, uzskaiti, samaksas 

kontroli un piedziņu, Nodaļai ir šādi uzdevumi: 
14.1. administrēt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā; 
14.2. saņemt un apkopot informāciju par ar nekustamā īpašuma nodokli 

apliekamiem īpašumiem un lietojumiem; 
14.3. kontrolēt normatīvajos aktos noteikto atvieglojumu piešķiršanu 

atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām; 
14.4. aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli, izrakstīt nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas paziņojumus un nosūtīt tos nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem; 

14.5. kontrolēt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos 
noteiktajos termiņos; 

14.6. nodrošināt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, tostarp 
laikā nenomaksātā nodokļa, soda naudas vai nokavējuma naudas piedziņas 
kārtību un organizāciju, ievērojot Saulkrastu novada domes 2014.gada 
6.novembra iekšējos noteikumus Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada dome 
organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu”; 

14.7. piedalīties saistošo noteikumu izstrādē par nodokļu un nodevu 
jautājumiem. 
 

VI. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības 



 

 

15. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka 
darba līgums un amata apraksts. 

16. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Saulkrastu novada domes 
struktūrvienībām un Saulkrastu novada pašvaldības iestādēm. 

17. Nodaļas vadītājs un darbinieki atbilstoši amata aprakstā un darba līgumā noteiktajai 
kompetencei nodrošina Nodaļas darbības tiesiskumu, pastāvīgi paaugstina savu 
profesionālo līmeni, piedalās semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par 
Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 

18. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības: 
18.1. pieprasīt un saņemt no Saulkrastu novada domes struktūrvienībām, 

pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un 
dokumentus Nodaļas uzdevumu veikšanai; 

18.2. pieprasīt domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm 
skaidrojumus par kārtējā budžeta izpildi. 

18.3. piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs, par 
Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem; 

18.4. iesniegt priekšlikumus Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram 
Nodaļas darba uzlabošanai; 

18.5. Nodaļas galveno uzdevumu risināšanā iesaistīt citas Saulkrastu novada 
domes struktūrvienības un to speciālistus, pieaicināt ekspertus. 
 

VII. Nobeiguma noteikumi 
19. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā. 

 
Domes priekšsēdētājs                                  E.Grāvītis 

 
 



§60 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 

25.septembra Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā” 
izdošanu  

 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas 
iesniegto grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra Saulkrastu novada 
pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā projektu, kas izskatīts 2015.gada 15.aprīļa Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§30), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
1.daļas  otro punktu, 61.pantu, Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 9.2.apakšpunktu un 10.punktu, 

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

1. Izdot iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 
25.septembra Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā” 
(pielikumā). 

2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.martā. 
 
 

 



Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī   

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6§60) 
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra  
Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta 1.daļas otro punktu, 61.pantu, 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.13  

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 9.2.apakšpunktu un 10.punktu 
 

 
 
1. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra Saulkrastu novada 
pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā (turpmāk - Nolikums), izsakot Nolikuma 
20.punktu šādā redakcijā: 
 “20. Par piedalīšanos Komisijas darbā Komisijas locekļi saņem atlīdzību.”. 
 
2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.martā. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                      E. Grāvītis 
 



§61 
Par saistošo noteikumu 

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, 

kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto Saulkrastu novada domes „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 
projektu, kas skatīts Finanšu komitejas 15.04.2015 sēdē (prot. Nr.4§31), un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu, 43.panta trešo daļu, 
Vispārējā izglītības likuma 21.pantu 

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

1. Izdot saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 
28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”” (pielikumā); 

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

3. Publicēt saistošo noteikumu grozījumus bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“; 

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

 



2015.gada 29.aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN 7/2015 

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6§61) 
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 

izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu, 

43.panta trešo daļu, 
Vispārējā izglītības likuma 21.pantu 

 
 
1. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas 
realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” (turpmāk - Noteikumi), 
papildinot Noteikumus ar  9.1 punktu šādā redakcijā: 

 
 “9.1 Ja bērns sasniedz pusotra gada vecumu mēnesī, kad Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, kompensāciju aprēķina ar datumu, kurā bērns 
sasniedz minēto vecumu.”. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                      E. Grāvītis 



 
 

 

29.04.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 7/2015 
 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos 

Nr.15„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 

izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” paredz 
grozījumu, kas precizē kompensācijas aprēķināšanas sākuma datumu 
gadījumos, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu lēmuma par 
kompensācijas piešķiršanu pieņemšanas mēnesī. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 9.1 apakšpunktu, kas 
nosaka, ja bērns sasniedz pusotra gada vecumu attiecīgā domes 
lēmuma pieņemšanas mēnesī, kompensācija tiek aprēķināta ar 
datumu, kad bērns ir sasniedzis minēto vecumu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 

Projektam netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 
 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                        E.Grāvītis 
 



 
 

 

§62 
Par darba koplīguma noslēgšanu ar Zvejniekciema vidusskolu  

un Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizāciju 
 

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētājas 
20.03.2015 iesniegumu un Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto 14.04.2015. Atzinumu par jauna darba koplīguma noslēgšanu ar 
Zvejniekciema vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizāciju, kas 
skatīts Finanšu komitejas 15.04.2015 sēdē (prot. Nr.4§35), un pamatojoties uz Darba likuma 
17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

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

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizāciju 
(darba koplīguma projekts pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos Aivaru Gavaru Saulkrastu novada domes vārdā parakstīt darba 
koplīgumu. 

3. Uzdot Zvejniekciema vidusskolas direktoram A.Dulpiņam nodrošināt šī lēmuma 
1.punktā norādītā koplīguma noslēgšanu ar viņa vadītās izglītības iestādes darbinieku 
pārstāvjiem. 

 



 
 

 

DARBA KOPLĪGUMS 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

2015.gada ____.______________ 
 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Aivara Gavara personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar 29.04.2015 Domes sēdes lēmumā Nr.6/2015§62 noteikto pilnvarojumu, un 

Zvejniekciema vidusskola, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4313901120, 
adrese Atpūtas ielā 1, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, LV 2161, tās direktora Andra 
Dulpiņa, kurš rīkojas uz Zvejniekciema vidusskolas nolikuma pamata (turpmāk – iestāde), 
personā (turpmāk kopā saukti - Darba devējs), no vienas puses, 

Zvejniekciema vidusskolas darbinieku arodorganizācija, tās priekšsēdētājas 
Valdas Krasovskas personā, kuras pilnvarojumu slēgt šo līgumu apliecina Zvejniekciema 
vidusskolas darbinieku arodorganizācijas 2007.gada 19.marta sēdes protokols Nr.1 (turpmāk 
– arodbiedrība), kas pārstāv visus iestādes darbiniekus, no otras puses (turpmāk – Puses),  

ievērojot Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, noslēdz šādu darba koplīgumu (turpmāk 
– darba koplīgums), kas ir saistošs Darba devējam un visiem iestādes darbiniekiem, un nosaka 
darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, 
kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām 
saistītus jautājumus: 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Par Darba devēju šī darba koplīguma izpratnē uzskatāma Saulkrastu novada dome vai 

Zvejniekciema vidusskola, atkarībā no tā, ar kuru no minētajiem subjektiem slēgts 
konkrētā darbinieka darba līgums.  

1.2. Darba devējs atzīst arodorganizāciju kā vienīgo darbinieku juridisko pārstāvi, izskatot 
darba samaksas, materiālās stimulēšanas, darba aizsardzības un citus šajā darba 
koplīgumā paredzētos jautājumus, kā arī piedaloties kolektīvajās sarunās. 

1.3. Izpildot līgumā ietvertās saistības, ikdienas darba attiecībās tiks uzturēta savstarpēja 
uzticība, saprašanās un atklātība. Gadījumā, ja radīsies nesaprašanās vai viedokļu 
atšķirība, konfliktus risina izlīgšanas komisija, kas izveidota no Pušu pilnvarotiem 
pārstāvjiem. Izlīgšanas komisijas pārstāvjus no Darba devēja puses norīko ar iestādes 
vadītāja un Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, savukārt no 
darbinieku puses – ar arodkomitejas lēmumu. 

1.4. Darba koplīguma darbības laikā Darba devējs atturas no pasākumiem, kas pasliktina 
darbinieku stāvokli, salīdzinājumā ar šajā darba koplīgumā pieņemtajām saistībām, 
savukārt darbinieki neizvirza jaunas prasības par jautājumiem, kuri iekļauti darba 
koplīgumā un tiek pildīti no Darba devēja puses. 

1.5. Darba koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās 
ar Darba devēju. 

1.6. Darba koplīgums tiek slēgts uz vienu gadu un tas stājas spēkā dienā, kas to ir 
parakstījušas visas Puses. Ja Puses pēc darba koplīguma termiņa beigām nenoslēdz 
jaunu darba koplīgumu, uzskatāms, ka tās ir abpusēji vienojušās par darba koplīguma 
izbeigšanu. 

1.7. Izglītības iestādes reorganizācijas gadījumā šis darba koplīgums ir saistošs jaunajam 
darba devējam līdz šī darba koplīguma termiņa beigām.  

1.8. Izmaksas, kas izriet no darba koplīguma izpildes, sedz Darba devējs no iestādes 
budžeta līdzekļiem. 



 
 

 

1.9. Puses nevar vienpusēji atteikties no atsevišķu ar darba koplīgumu uzņemto saistību 
izpildes. Grozījumi darba koplīgumā ir izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties. 

1.10. Darba koplīguma noteikumi, kas regulē darbinieku atlīdzību (darba samaksa, 
sociālās garantijas un atvaļinājumi) ir spēkā tiktāl, ciktāl tos neierobežo ārējais 
normatīvais akts. 
 

2. Pušu pienākumi 
2.1. Darba devējs, atbilstoši tā kompetencei, apņemas: 

2.1.1. pildīt pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot iestādes 
nolikumu, darba kārtības noteikumus, Saulkrastu novada domes pieņemtos 
saistošos noteikumus, lēmumus un vadības rīkojumus, kā arī nodrošināt darba 
koplīguma noteikumu izpildi; 

2.1.2. radīt nepieciešamos apstākļus darbinieku darba pienākumu izpildei; 
2.1.3. mēneša laikā pēc darba koplīguma apstiprināšanas darbinieku kopsapulcē vai 

darba koplīguma noteikumu grozīšanas iepazīstināt darbiniekus ar jauno darba 
koplīguma redakciju, kā arī informēt par to darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās 
attiecības nodibinātas darba koplīguma spēkā esamības laikā. 

2.1.4. sekmēt iestādes attīstību, kā arī nodrošināt darbiniekiem veselībai nekaitīgus 
un drošus darba apstākļus. 

2.1.5. laikus informēt darbinieku pārstāvjus par nodomu pieņemt lēmumus, kas var 
ietekmēt darbinieku intereses.  

2.1.6. iestādes vadītājs informē arodbiedrību par jaunu darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu ar iestādes darbiniekiem. 

2.2. Darbiniekiem ir pienākums pastāvīgi rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas 
celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

2.3. Darbinieku pārstāvji apņemas: 
2.3.1. Darbinieku strīdus risināt sarunu ceļā, izmantojot pieejamās ārpustiesas strīdu 

risināšanas metodes; 
2.3.2. neizpaust to rīcībā esošo informāciju, ko Darba devējs rakstveidā ir noteicis 

par konfidenciālu; 
2.3.3. pārstāvēt un aizstāvēt darbinieku kopīgās darba intereses attiecībās ar Darba 

devēju darba tiesisko attiecību, darba samaksas, darba aizsardzības, drošības, 
sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumos, kā arī darba un atpūtas 
režīma organizācijas jautājumos.  

 
3. Darba tiesiskās attiecības 

3.1.  Darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darba līguma noslēgšanas brīdi, kad 
darbinieks un Darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī 
darbinieka pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un Darba devēja rīkojumiem. Darba 
līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. 

3.2. Darba devējs nodrošina nodarbinātības priekšrocības darbiniekiem, ievērojot 
darbinieka profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus. Darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus izvērtē iestādes vadītājs, 
atbilstoši iestādes izstrādātiem kritērijiem. 

3.3. Darbiniekam nav tiesības atsaukt savu darba līguma uzteikumu. 
3.4. Darbiniekam atļauts slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem, ja tas netraucē 

darba pienākumu izpildi un nepasliktina darba kvalitāti. 
 

4. Darba samaksas noteikumi 
4.1. Iestādes vadītājs nodrošina pedagogus ar atbilstošu darba slodzi nosaka darba 

samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību apstiprināto 



 
 

 

mērķdotāciju apmēru un noslēgtajiem darba līgumiem. Darbinieku darba samaksas 
kārtību nosaka atbilstoši personāla sarakstam.  

4.2. Darba algu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par nostrādāto laiku līdz 
atvaļinājumam, izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma sākuma. 

4.3. Darba samaksas izmaksa noteikta divas reizes mēnesī līdz katra mēneša 24. 
(divdesmit ceturtajam) datumam (avanss) un līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam. 
Darba samaksas izmaksas dienā Darba devēja grāmatvedība izsniedz darbiniekiem 
aprēķinu, kurā norādīta darba alga, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas.  

4.4. Nosakot prēmiju vai materiālās stimulēšanas apmērus darbiniekiem, Darba devējs 
saskaņo tos arī ar arodbiedrību. 

 
5. Darbinieku sociālās garantijas 

5.1. Iestāde nodrošina iespēju paaugstināt darbinieka kvalifikāciju, ja šādi kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi ir tieši saistīti ar darbinieka tiešo darba pienākumu izpildi. 
Iestāde, savas kompetences ietvaros, informē darbinieku par kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējām. 

5.2. Ja darbinieks apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, lai iegūtu amata 
pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, Darba devējs no iestādes budžeta 
līdzekļiem sedz ceļa izdevumu izmaksas, pamatojoties uz darbinieka iesniegtiem ceļa 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Ja kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 
notiek ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, Darba devējs samaksā dienas naudu. 

5.3. Darbinieki, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var saņemt 
šādas materiālas garantijas, konkrētam mērķim piešķirtā iestādes budžeta ietvaros: 

5.3.1. vienreizējs materiāls pabalsts darbinieka ģimenei, darbinieka nāves gadījumā 
215 euro; 

5.3.2. vienreizējs pabalsts darbinieka tuvu ģimenes locekļu (tēvs, māte, bērns, 
laulātais, brālis, māsa, vecvecāki, adoptētājs, adoptētais) nāves gadījumā 215 
euro apmērā; 

5.3.3. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem apmaksā obligātās veselības 
pārbaudes kartes izdevumus un ikgadējās medicīniskās pārbaudes izdevumus līdz 
35 euro, iesniedzot iestādes vadītājam stingrās uzskaites kvītis, ja šos izdevumus 
nesedz Līguma 5.3.5.punktā noteiktā veselības apdrošināšana; 

5.3.4. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem sedz darbinieka redzes korekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumus, pamatojoties uz arodārsta un okulista (vai 
optometrista) sniegto slēdzienu, okulista vai optometrista izrakstīto recepti redzes 
korekcijas līdzekļa iegādei un iesniegtā iegādi apliecinošā dokumenta, 
nepārsniedzot 100 euro apmēru; 

5.3.5. Darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, 
iegādājoties tās vienotā iepirkumā ar citām Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādēm; 

5.3.6. Darba devējs darbiniekam, kuram atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, aizejot 
ikgadējā atvaļinājumā izmaksā pabalstu līdz 50% apmērā no darbiniekam 
noteiktās vienas mēnešalgas, ja tam ir paredzēti līdzekļi iestādes budžetā; 

5.3.7. Darba devējs pamatdarbā strādājošajam pedagogam, aizejot ikgadējā 
atvaļinājumā, izmaksā pabalstu 75 euro apmērā pirms nodokļu nomaksas, ja tam 
ir paredzēti līdzekļi iestādes budžetā. 

5.4. Darba devējs, plānojot nākamā gada budžetu, paredz līdzekļus darba koplīguma 
izpildei un sociālajām garantijām. Darbinieks pēc iespējas informē Darba devēju par 
plānotajiem notikumiem saistībā ar sociālo garantiju izmaksām. 

 



 
 

 

6. Darba aizsardzība, darba vide 
6.1. Darba devējs nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus 

saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, citiem normatīvajiem aktiem darba 
aizsardzības jomā. Nodrošina ikgadējo darbinieku apmācību darba drošībā. 
Iestādes vadītājs organizē un nodrošina ikdienas darbavietas uzkopšanu. Darbinieks 
darbavietu uztur kārtīgu un vispārējām sanitārām un higiēnas normām atbilstošu. 

6.2. Iestādes vadītājs, gadījumos, ja darbinieku nosūta ārpus pastāvīgās darbavietas, 
nodrošina transportu vai sedz darbinieka ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā, 
pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem. 

6.3. Darba devējs nodrošina darbiniekus ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru un 
darba līdzekļiem. 

6.4. Darbinieks uzņemas pilnu atbildību par viņa rīcībā nodoto aprīkojumu, tā 
saglabāšanu. 

 
7. Darba un atpūtas laiks 

7.1. Darbinieku, izņemot pedagogu, darba laiku nosaka iestādes iekšējās darba kārtības 
noteikumi. 

7.2. Darbiniekiem tiek noteikta 5 dienu darba nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām – 
sestdiena un svētdiena. 

7.3. Pedagogiem darba laiku nosaka saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto mācību 
stundu sarakstu. 

7.4. Skolēnu brīvlaikos pedagogiem darba laiks tiek noteikts saskaņā ar tarifikāciju. 
Pedagogi veic metodisko tēmu izstrādes un pilnveides, paaugstina savu profesionālo 
kvalifikāciju. 

7.5. Darbiniekiem, ievērojot darba organizācijas īpatnības, turpmāk minētajos izņēmuma 
gadījumos var piešķirt papildu apmaksātas brīvdienas, to izmantošanas kārtību 
saskaņojot ar iestādes vadītāju: 

7.5.1. sakarā ar darbinieka stāšanos laulībā – ne vairāk kā 3 darba dienas; 
7.5.2. vecākiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk mācības 1.-4.klasē – 1 diena;  
7.5.3. darbinieka vai viņa bērna izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam 

absolvējot izglītības iestādi - 1 darba diena. 
7.6. Atvaļinājumus bez darba samaksas saglabāšanas, mācību atvaļinājumus, bērna 

kopšanas atvaļinājumus, bērna kopšanas atvaļinājumus un atvaļinājumu bērna tēvam 
sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir atbilstoši darbinieku iesniegumiem un saskaņā ar 
Darba likumu.  
 

8. Atvaļinājumi 
8.1. Pedagogiem un darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 

attiecīgi 8 (astoņas) vai 4 (četras) kalendārās nedēļas. Atvaļinājumu piešķir, 
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un atvaļinājuma grafiku, kas saskaņots ar 
Arodbiedrību. 

8.2. Darbiniekiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 16 gadu vecumam, tiek piešķirts 
apmaksāts papildatvaļinājums: 

8.2.1. par vienu bērnu – 2 darba dienas gadā; 
8.2.2. par diviem bērniem – 3 darba dienas gadā; 
8.2.3. par trīs un vairākiem bērniem – 4 darba dienas gadā; 

8.3. Ja darbinieks iestādē bez pārtraukuma ir nodarbināts turpmāk norādīto laiku, viņam 
tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums: 

8.3.1. 5-9 gadus – 1 darba diena gadā; 
8.3.2. 10-15 gadus – 2 darba dienas gadā; 
8.3.3. 15 un vairāk gadus – 3 darba dienas gadā. 



 
 

 

8.4. Darbiniekiem, kuri savu darba pienākumu ietvaros, katru darba dienu vismaz divas 
stundas strādā ar displeju, tiek piešķirtas papildu trīs apmaksātas atvaļinājuma dienas 
gadā. 

8.5. Darba noteikumu pārkāpumu gadījumā, ja tas tiek fiksēts darba koplīguma darbības 
laikā, papildatvaļinājumu nepiešķir. 

8.6. Darba devējs var piešķirt darbiniekiem papildatvaļinājumu bez darba algas 
saglabāšanas ģimenes apstākļu vai citu svarīgu iemeslu dēļ, pamatojoties uz 
darbinieka motivētu iesniegumu. 

8.7. Piešķirto papildatvaļinājuma dienu skaits var tikt summēts, taču kopsummā tas 
nepārsniedz 7 (septiņas) darba dienas. Papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas laika posmā līdz nākamā gada 
ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 

8.8. Ja darbinieks tiek atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, neizmantotās 
atvaļinājuma dienas tiek piešķirtas citā laikā, Pusēm vienojoties. 

 
9. Arodbiedrības darbība 

9.1. Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses pārrunās ar Darba devēju. 
9.2. Arodbiedrības sapulces un citi pasākumi notiek ārpus darba laika. Darba laikā tās var 

notikt tikai pēc rakstveida vienošanās ar Darba devēju. 
9.3. Arodbiedrība apņemas sekot darba koplīguma izpildei un izmantot visas normatīvajos 

aktos noteiktās iespējas. Lai nodrošinātu darba koplīguma prasību ievērošanu, 
arodbiedrības priekšsēdētājs reizi pusgadā informē darbiniekus par darba koplīguma 
ievērošanu un izpildi. 

9.4. Arodbiedrība informē Darba devēju par darbinieku piederību arodbiedrībai. 
9.5. Arodbiedrība sniedz bezmaksas konsultācijas arodbiedrības biedriem darba un sociālo 

tiesību jautājumos, palīdz risināt konfliktsituācijas. 
9.6. Atsaucoties uz augstākās arodbiedrības organizētām protesta akcijām, rīcību iestādē 

saskaņo ar iestādes vadītāju. 
9.7. Arodbiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku 

intereses un būtiski ietekmē darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību iestādē.  
 

10. Noslēguma jautājumi 
10.1. Puses apņemas ievērot darba koplīguma noteikumus. 
10.2. Darba koplīgums ir juridisks dokuments, un tas ir saistošs Pusēm visu tā darbības 

laiku. 
10.3. Darba koplīgumu tā darbības laikā var grozīt tikai tad, ja Puses par to vienojas 

rakstveidā. 
10.4. Darba koplīgumu var izbeigt pirms termiņa saskaņā ar līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 
10.5. Darba koplīgums sastādīts 3 identiskos eksemplāros – viens glabājas pie iestādes 

vadītāja, otrs pie arodbiedrības pilnvarotās personas, trešais – Saulkrastu novada 
domes lietvedībā. 

10.6. Darba koplīgums sastādīts uz 6 lapām. 
 
Pušu paraksti: 
 
IESTĀDES direktors:     ARODBIEDRĪBAS priekšsēdētāja 
_________________________   _______________________ 
Andris Dulpiņš     Valda Krasovska 
 
 
SAULKRASTU NOVADA DOMES  



 
 

 

Izpilddirektora vietnieks tehniskajos  
un nekustamā īpašuma jautājumos 
_________________________________ 
Aivars Gavars 
 
 
Darba koplīgums apstiprināts darbinieku kopsapulcē: 
__________________________________________________ 
Pielikumā kopsapulces dalībnieku saraksts. 
 



 
 

 

§63 
Par darba koplīguma noslēgšanu ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu un 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu izglītības 
iestādes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas organizāciju 

 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Lazdauskas 
18.03.2015 iesniegumu un Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas 
Podskočijas iesniegto 14.04.2015 Atzinumu par jauna darba koplīguma noslēgšanu ar 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Saulkrastu izglītības iestādes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
organizāciju, kas skatīts Finanšu komitejas 15.04.2015 sēdē (prot. Nr.4§34), un pamatojoties 
uz Darba likuma 17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu 

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

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
Saulkrastu izglītības iestādes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
organizāciju (darba koplīguma projekts pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos Aivaru Gavaru Saulkrastu novada domes vārdā parakstīt darba 
koplīgumu. 

3. Uzdot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vadītājai I.Lazdauskai 
nodrošināt šī lēmuma 1.punktā norādītā koplīguma noslēgšanu ar viņas vadītās 
izglītības iestādes darbinieku pārstāvjiem. 



DARBA KOPLĪGUMS 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 
2015.gada ____._____________ 

 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Aivara Gavara personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar 29.04.2015 Domes sēdes lēmumā Nr. 6/2015§63 noteikto pilnvarojumu, un 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, izglītības iestādes reģistrācijas 
numurs 437902259, adrese Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV 2161, tās 
direktores Ievas Lazdauskas, kura rīkojas uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
nolikuma pamata (turpmāk – iestāde), personā (turpmāk kopā saukti - Darba devējs), no 
vienas puses, 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu izglītības 
iestādes Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas organizācija, tās priekšsēdētājas 
Rasas Grāmatiņas personā, kuras pilnvarojumu slēgt šo līgumu apliecina Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas darbinieku arodorganizācijas 201_. gada ____________ sēdes 
protokols Nr._ (turpmāk – arodbiedrība), kas pārstāv visus iestādes darbiniekus, no otras 
puses, (turpmāk – Puses),  

ievērojot Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, noslēdz šādu darba koplīgumu (turpmāk 
– darba koplīgums), kas ir saistošs Darba devējam un visiem iestādes darbiniekiem, un nosaka 
darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, 
kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām 
saistītus jautājumus: 
 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1.Par Darba devēju šī darba koplīguma izpratnē uzskatāma Saulkrastu novada dome vai 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, atkarībā no tā, ar kuru no minētajiem 
subjektiem slēgts konkrētā darbinieka darba līgums.  

1.2.Darba devējs atzīst arodorganizāciju kā vienīgo darbinieku juridisko pārstāvi, izskatot 
darba samaksas, materiālās stimulēšanas, darba aizsardzības un citus šajā darba 
koplīgumā paredzētos jautājumus, kā arī piedaloties kolektīvajās sarunās. 

1.3.Izpildot līgumā ietvertās saistības, ikdienas darba attiecībās tiks uzturēta savstarpēja 
uzticība, saprašanās un atklātība. Gadījumā, ja radīsies nesaprašanās vai viedokļu 
atšķirība, konfliktus risina izlīgšanas komisija, kas izveidota no Pušu pilnvarotiem 
pārstāvjiem. Izlīgšanas komisijas pārstāvjus no Darba devēja puses norīko ar iestādes 
vadītāja un Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, savukārt no 
darbinieku puses – ar arodkomitejas lēmumu. 

1.4.Darba koplīguma darbības laikā Darba devējs atturas no pasākumiem, kas pasliktina 
darbinieku stāvokli, salīdzinājumā ar šajā darba koplīgumā pieņemtajām saistībām, 
savukārt darbinieki neizvirza jaunas prasības par jautājumiem, kuri iekļauti darba 
koplīgumā un tiek pildīti no Darba devēja puses. 

1.5.Darba koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar 
Darba devēju. 

1.6.Darba koplīgums tiek slēgts uz vienu gadu un tas stājas spēkā dienā, kas to ir 
parakstījušas visas Puses. Ja Puses pēc darba koplīguma termiņa beigām nenoslēdz 
jaunu darba koplīgumu, uzskatāms, ka tās ir abpusēji vienojušās par darba koplīguma 
izbeigšanu. 



 
 

 

1.7.Izglītības iestādes reorganizācijas gadījumā šis darba koplīgums ir saistošs jaunajam 
darba devējam līdz šī darba koplīguma termiņa beigām.  

1.8.Izmaksas, kas izriet no darba koplīguma izpildes, sedz Darba devējs no iestādes 
budžeta līdzekļiem. 

1.9.Puses nevar vienpusēji atteikties no atsevišķu ar darba koplīgumu uzņemto saistību 
izpildes. Grozījumi darba koplīgumā ir izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties. 

1.10. Darba koplīguma noteikumi, kas regulē darbinieku atlīdzību (darba samaksa, 
sociālās garantijas un atvaļinājumi) ir spēkā tiktāl, ciktāl tos neierobežo ārējais 
normatīvais akts. 

 
2. Pušu pienākumi 

2.1.Darba devējs, atbilstoši tā kompetencei, apņemas: 
2.1.1. pildīt pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot iestādes nolikumu, 

darba kārtības noteikumus, Saulkrastu novada domes pieņemtos saistošos 
noteikumus, lēmumus un vadības rīkojumus, kā arī nodrošināt darba koplīguma 
noteikumu izpildi; 

2.1.2. radīt nepieciešamos apstākļus darbinieku darba pienākumu izpildei; 
2.1.3. mēneša laikā pēc darba koplīguma apstiprināšanas darbinieku kopsapulcē vai 

darba koplīguma noteikumu grozīšanas iepazīstināt darbiniekus ar jauno darba 
koplīguma redakciju, kā arī informēt par to darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās 
attiecības nodibinātas darba koplīguma spēkā esamības laikā. 

2.1.4. sekmēt iestādes attīstību, kā arī nodrošināt darbiniekiem veselībai nekaitīgus un 
drošus darba apstākļus. 

2.1.5. laikus informēt darbinieku pārstāvjus par nodomu pieņemt lēmumus, kas var 
ietekmēt darbinieku intereses.  

2.1.6. iestādes vadītājs informē arodbiedrību par jaunu darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu ar iestādes darbiniekiem. 

2.2.Darbiniekiem ir pienākums pastāvīgi rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas 
celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

2.3.Darbinieku pārstāvji apņemas: 
2.3.1. Darbinieku strīdus risināt sarunu ceļā, izmantojot pieejamās ārpustiesas strīdu 

risināšanas metodes; 
2.3.2. neizpaust to rīcībā esošo informāciju, ko Darba devējs rakstveidā ir noteicis par 

konfidenciālu; 
2.3.3. pārstāvēt un aizstāvēt darbinieku kopīgās darba intereses attiecībās ar Darba 

devēju darba tiesisko attiecību, darba samaksas, darba aizsardzības, drošības, 
sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumos, kā arī darba un atpūtas 
režīma organizācijas jautājumos.  

 
3. Darba tiesiskās attiecības 

3.1. Darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darba līguma noslēgšanas brīdi, kad 
darbinieks un Darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī 
darbinieka pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un Darba devēja rīkojumiem. Darba 
līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. 

3.2.Darba devējs nodrošina nodarbinātības priekšrocības darbiniekiem, ievērojot 
darbinieka profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus. Darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus izvērtē iestādes vadītājs, 
atbilstoši iestādes izstrādātiem kritērijiem. 

3.3.Darbiniekam nav tiesības atsaukt savu darba līguma uzteikumu. 
3.4.Darbiniekam atļauts slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem, ja tas netraucē 

darba pienākumu izpildi un nepasliktina darba kvalitāti. 
 



 
 

 

4. Darba samaksas noteikumi 
4.1.Iestādes vadītājs nodrošina pedagogus ar atbilstošu darba slodzi un nosaka darba 

samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību apstiprināto 
mērķdotāciju apmēru un noslēgtajiem darba līgumiem. Darbinieku darba samaksas 
kārtību nosaka atbilstoši personāla sarakstam.  

4.2.Darba algu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par nostrādāto laiku līdz 
atvaļinājumam, izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma sākuma. 

4.3.Darba samaksas izmaksa noteikta divas reizes mēnesī līdz katra mēneša 24. (divdesmit 
ceturtajam) datumam (avanss) un līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam. Darba 
samaksas izmaksas dienā Darba devēja grāmatvedība izsniedz darbiniekiem aprēķinu, 
kurā norādīta darba alga, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.  

4.4.Nosakot prēmiju vai materiālās stimulēšanas apmērus darbiniekiem, Darba devējs 
saskaņo tos arī ar arodbiedrību. 

 
5. Darbinieku sociālās garantijas 

5.1.Iestāde nodrošina iespēju paaugstināt darbinieka kvalifikāciju, ja šādi kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi ir tieši saistīti ar darbinieka tiešo darba pienākumu izpildi. 
Iestāde, savas kompetences ietvaros, informē darbinieku par kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējām. 

5.2.Ja darbinieks apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, lai iegūtu amata 
pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, Darba devējs no iestādes budžeta 
līdzekļiem sedz ceļa izdevumu izmaksas, pamatojoties uz darbinieka iesniegtiem ceļa 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Ja kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 
notiek ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, Darba devējs samaksā dienas naudu. 

5.3.Darbinieki, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var saņemt 
šādas materiālas garantijas, konkrētam mērķim piešķirtā iestādes budžeta ietvaros: 

5.3.1. vienreizējs materiāls pabalsts darbinieka ģimenei, darbinieka nāves gadījumā 215 
euro; 

5.3.2. vienreizējs pabalsts darbinieka tuvu ģimenes locekļu (tēvs, māte, bērns, laulātais, 
brālis, māsa, vecvecāki, adoptētājs, adoptētais) nāves gadījumā 215 euro apmērā; 

5.3.3. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem apmaksā obligātās veselības 
pārbaudes kartes izdevumus un ikgadējās medicīniskās pārbaudes izdevumus līdz 
35 euro, iesniedzot iestādes vadītājam stingrās uzskaites kvītis, ja šos izdevumus 
nesedz Līguma 5.3.5.punktā noteiktā veselības apdrošināšana; 

5.3.4. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem sedz darbinieka redzes korekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumus, pamatojoties uz arodārsta un okulista (vai 
optometrista) sniegto slēdzienu, okulista vai optometrista izrakstīto recepti redzes 
korekcijas līdzekļa iegādei un iesniegtā iegādi apliecinošā dokumenta, 
nepārsniedzot 100 euro apmēru; 

5.3.5. Darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, 
iegādājoties tās vienotā iepirkumā ar citām Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādēm; 

5.3.6. Darba devējs darbiniekam, kuram atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, aizejot 
ikgadējā atvaļinājumā izmaksā pabalstu līdz 50% apmērā no darbiniekam noteiktās 
vienas mēnešalgas, ja tam ir paredzēti līdzekļi iestādes budžetā; 

5.3.7. Darba devējs pamatdarbā strādājošajam pedagogam, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 
izmaksā pabalstu 75 euro apmērā pirms nodokļu nomaksas, ja tam ir paredzēti 
līdzekļi iestādes budžetā. 



 
 

 

5.4.Darba devējs, plānojot nākamā gada budžetu, paredz līdzekļus darba koplīguma 
izpildei un sociālajām garantijām. Darbinieks pēc iespējas informē Darba devēju par 
plānotajiem notikumiem saistībā ar sociālo garantiju izmaksām. 

 
6. Darba aizsardzība, darba vide 

6.1.Darba devējs nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus 
saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, citiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības 
jomā. Nodrošina ikgadējo darbinieku apmācību darba drošībā. 
Iestādes vadītājs organizē un nodrošina ikdienas darbavietas uzkopšanu. Darbinieks 
darbavietu uztur kārtīgu un vispārējām sanitārām un higiēnas normām atbilstošu. 

6.2.Iestādes vadītājs, gadījumos, ja darbinieku nosūta ārpus pastāvīgās darbavietas, 
nodrošina transportu vai sedz darbinieka ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā, 
pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem. 

6.3.Darba devējs nodrošina darbiniekus ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru un 
darba līdzekļiem. 

6.4.Darbinieks uzņemas pilnu atbildību par viņa rīcībā nodoto aprīkojumu, tā saglabāšanu. 
 

7. Darba un atpūtas laiks 
7.1.Darbinieku, izņemot pedagogu, darba laiku nosaka iestādes iekšējās darba kārtības 

noteikumi. 
7.2.Darbiniekiem tiek noteikta 5 dienu darba nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām – 

sestdiena un svētdiena. 
7.3.Pedagogiem darba laiku nosaka saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto mācību 

stundu sarakstu. 
7.4.Skolēnu brīvlaikos pedagogiem darba laiks tiek noteikts saskaņā ar tarifikāciju. 

Pedagogi veic metodisko tēmu izstrādes un pilnveides, paaugstina savu profesionālo 
kvalifikāciju. 

7.5.Darbiniekiem, ievērojot darba organizācijas īpatnības, turpmāk minētajos izņēmuma 
gadījumos var piešķirt papildu apmaksātas brīvdienas, to izmantošanas kārtību 
saskaņojot ar iestādes vadītāju: 

7.5.1. sakarā ar darbinieka stāšanos laulībā – ne vairāk kā 3 darba dienas; 
7.5.2. vecākiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk mācības 1.-4.klasē – 1 diena;  
7.5.3. darbinieka vai viņa bērna izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot 

izglītības iestādi - 1 darba diena. 
7.6.Atvaļinājumus bez darba samaksas saglabāšanas, mācību atvaļinājumus, bērna 

kopšanas atvaļinājumus, bērna kopšanas atvaļinājumus un atvaļinājumu bērna tēvam 
sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir atbilstoši darbinieku iesniegumiem un saskaņā ar 
Darba likumu.  
 

8. Atvaļinājumi 
8.1.Pedagogiem un darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 

attiecīgi 8 (astoņas) vai 4 (četras) kalendārās nedēļas. Atvaļinājumu piešķir, 
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un atvaļinājuma grafiku, kas saskaņots ar 
Arodbiedrību. 

8.2.Darbiniekiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 16 gadu vecumam, tiek piešķirts apmaksāts 
papildatvaļinājums: 

8.2.1. par vienu bērnu – 2 darba dienas gadā; 
8.2.2. par diviem bērniem – 3 darba dienas gadā; 
8.2.3. par trīs un vairākiem bērniem – 4 darba dienas gadā; 
8.3.Ja darbinieks iestādē bez pārtraukuma ir nodarbināts turpmāk norādīto laiku, viņam 

tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums: 
8.3.1. 5-9 gadus – 1 darba diena gadā; 



 
 

 

8.3.2. 10-15 gadus – 2 darba dienas gadā; 
8.3.3. 15 un vairāk gadus – 3 darba dienas gadā. 
8.4.Darbiniekiem, kuri savu darba pienākumu ietvaros, katru darba dienu vismaz divas 

stundas strādā ar displeju, tiek piešķirtas papildu trīs apmaksātas atvaļinājuma dienas 
gadā. 

8.5.Darba noteikumu pārkāpumu gadījumā, ja tas tiek fiksēts darba koplīguma darbības 
laikā, papildatvaļinājumu nepiešķir. 

8.6.Darba devējs var piešķirt darbiniekiem papildatvaļinājumu bez darba algas 
saglabāšanas ģimenes apstākļu vai citu svarīgu iemeslu dēļ, pamatojoties uz 
darbinieka motivētu iesniegumu. 

8.7.Piešķirto papildatvaļinājuma dienu skaits var tikt summēts, taču kopsummā tas 
nepārsniedz 7 (septiņas) darba dienas. Papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas laika posmā līdz nākamā gada 
ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 

8.8.Ja darbinieks tiek atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, neizmantotās 
atvaļinājuma dienas tiek piešķirtas citā laikā, Pusēm vienojoties. 

 
 

9. Arodbiedrības darbība 
9.1.Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses pārrunās ar Darba devēju. 
9.2.Arodbiedrības sapulces un citi pasākumi notiek ārpus darba laika. Darba laikā tās var 

notikt tikai pēc rakstveida vienošanās ar Darba devēju. 
9.3.Arodbiedrība apņemas sekot darba koplīguma izpildei un izmantot visas normatīvajos 

aktos noteiktās iespējas. Lai nodrošinātu darba koplīguma prasību ievērošanu, 
arodbiedrības priekšsēdētājs reizi pusgadā informē darbiniekus par darba koplīguma 
ievērošanu un izpildi. 

9.4.Arodbiedrība informē Darba devēju par darbinieku piederību arodbiedrībai. 
9.5.Arodbiedrība sniedz bezmaksas konsultācijas arodbiedrības biedriem darba un sociālo 

tiesību jautājumos, palīdz risināt konfliktsituācijas. 
9.6.Atsaucoties uz augstākās arodbiedrības organizētām protesta akcijām, rīcību iestādē 

saskaņo ar iestādes vadītāju. 
9.7.Arodbiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku 

intereses un būtiski ietekmē darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību iestādē.  
10. Noslēguma jautājumi 

10.1. Puses apņemas ievērot darba koplīguma noteikumus. 
10.2. Darba koplīgums ir juridisks dokuments, un tas ir saistošs Pusēm visu tā darbības 

laiku. 
10.3. Darba koplīgumu tā darbības laikā var grozīt tikai tad, ja Puses par to vienojas 

rakstveidā. 
10.4. Darba koplīgumu var izbeigt pirms termiņa saskaņā ar līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 
10.5. Darba koplīgums sastādīts 3 identiskos eksemplāros – viens glabājas pie iestādes 

vadītāja, otrs pie arodbiedrības pilnvarotās personas, trešais – Saulkrastu novada 
domes lietvedībā. 

10.6. Darba koplīgums sastādīts uz 6 lapām. 
 
Pušu paraksti: 
 
IESTĀDES vadītāja:     ARODBIEDRĪBAS priekšsēdētāja 
_________________________   _______________________ 
Ieva Lazdauska     Rasa Grāmatiņa 
 



 
 

 

 
SAULKRASTU NOVADA DOMES  
Izpilddirektora vietnieks tehniskajos  
un nekustamā īpašuma jautājumos 
_________________________________ 
Aivars Gavars 
 
 
Darba koplīgums apstiprināts darbinieku kopsapulcē: 
__________________________________________________ 
Pielikumā kopsapulces dalībnieku saraksts. 



 
 

 

§64 
Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādi “Rūķītis” 

un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmskolas 
izglītības iestādes “Rūķītis” organizāciju 

 
 Izskatot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu 
pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” organizācijas priekšsēdētājas I.Veispales 31.03.2015 
iesniegumu un Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas juristes Sabīnas Podskočijas 
iesniegto 14.04.2015 Atzinumu par jauna darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu 
pirmskolas izglītības iestādi “Rūķītis” un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” organizāciju, kas skatīts 
Finanšu komitejas 15.04.2015 sēdē (prot. Nr.4§33), un pamatojoties uz Darba likuma 
17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

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

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” organizāciju (darba koplīguma 
projekts pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos Aivaru Gavaru Saulkrastu novada domes vārdā parakstīt darba 
koplīgumu. 

3. Uzdot Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājai S.Tībergai 
nodrošināt šī lēmuma 1.punktā norādītā koplīguma noslēgšanu ar viņas vadītās 
izglītības iestādes darbinieku pārstāvjiem. 

 



 
 

 

DARBA KOPLĪGUMS 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

2015.gada ____._______________ 
 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Aivara Gavara personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar 29.04.2015 Domes sēdes lēmumā Nr. 6/2015§64 noteikto pilnvarojumu, un 
 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, izglītības iestādes reģistrācijas 
numurs 4301901862, adrese Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160, tās 
vadītājas Sanitas Tībergas, kura rīkojas uz Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 
nolikuma pamata (turpmāk – iestāde), personā (turpmāk kopā saukti - Darba devējs), no 
vienas puses, 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” organizācija, tās priekšsēdētājas Ineses Veispales personā, 
kuras pilnvarojumu slēgt šo līgumu apliecina Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” darbinieku arodorganizācijas 201_.gada ____________ sēdes protokols Nr._ 
(turpmāk – arodbiedrība), kas pārstāv visus iestādes darbiniekus, no otras puses, (turpmāk – 
Puses),  

ievērojot Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, noslēdz šādu darba koplīgumu (turpmāk 
– darba koplīgums), kas ir saistošs Darba devējam un visiem iestādes darbiniekiem, un nosaka 
darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, 
kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām 
saistītus jautājumus: 
 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1.Par Darba devēju šī darba koplīguma izpratnē uzskatāma Saulkrastu novada dome vai 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, atkarībā no tā, ar kuru no 
minētajiem subjektiem slēgts konkrētā darbinieka darba līgums.  

1.2.Darba devējs atzīst arodorganizāciju kā vienīgo darbinieku juridisko pārstāvi, izskatot 
darba samaksas, materiālās stimulēšanas, darba aizsardzības un citus šajā darba 
koplīgumā paredzētos jautājumus, kā arī piedaloties kolektīvajās sarunās. 

1.3.Izpildot līgumā ietvertās saistības, ikdienas darba attiecībās tiks uzturēta savstarpēja 
uzticība, saprašanās un atklātība. Gadījumā, ja radīsies nesaprašanās vai viedokļu 
atšķirība, konfliktus risina izlīgšanas komisija, kas izveidota no Pušu pilnvarotiem 
pārstāvjiem. Izlīgšanas komisijas pārstāvjus no Darba devēja puses norīko ar iestādes 
vadītāja un Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, savukārt no 
darbinieku puses – ar arodkomitejas lēmumu. 

1.4.Darba koplīguma darbības laikā Darba devējs atturas no pasākumiem, kas pasliktina 
darbinieku stāvokli, salīdzinājumā ar šajā darba koplīgumā pieņemtajām saistībām, 
savukārt darbinieki neizvirza jaunas prasības par jautājumiem, kuri iekļauti darba 
koplīgumā un tiek pildīti no Darba devēja puses. 

1.5.Darba koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar 
Darba devēju. 

1.6.Darba koplīgums tiek slēgts uz vienu gadu un tas stājas spēkā dienā, kas to ir 
parakstījušas visas Puses. Ja Puses pēc darba koplīguma termiņa beigām nenoslēdz 
jaunu darba koplīgumu, uzskatāms, ka tās ir abpusēji vienojušās par darba koplīguma 
izbeigšanu. 

1.7.Izglītības iestādes reorganizācijas gadījumā šis darba koplīgums ir saistošs jaunajam 
darba devējam līdz šī darba koplīguma termiņa beigām.  



 
 

 

1.8.Izmaksas, kas izriet no darba koplīguma izpildes, sedz Darba devējs no iestādes 
budžeta līdzekļiem. 

1.9.Puses nevar vienpusēji atteikties no atsevišķu ar darba koplīgumu uzņemto saistību 
izpildes. Grozījumi darba koplīgumā ir izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties. 

1.10. Darba koplīguma noteikumi, kas regulē darbinieku atlīdzību (darba samaksa, 
sociālās garantijas un atvaļinājumi) ir spēkā tiktāl, ciktāl tos neierobežo ārējais 
normatīvais akts. 

 
2. Pušu pienākumi 

2.1.Darba devējs, atbilstoši tā kompetencei, apņemas: 
2.1.1. pildīt pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot iestādes nolikumu, 

darba kārtības noteikumus, Saulkrastu novada domes pieņemtos saistošos 
noteikumus, lēmumus un vadības rīkojumus, kā arī nodrošināt darba koplīguma 
noteikumu izpildi; 

2.1.2. radīt nepieciešamos apstākļus darbinieku darba pienākumu izpildei; 
2.1.3. mēneša laikā pēc darba koplīguma apstiprināšanas darbinieku kopsapulcē vai 

darba koplīguma noteikumu grozīšanas iepazīstināt darbiniekus ar jauno darba 
koplīguma redakciju, kā arī informēt par to darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās 
attiecības nodibinātas darba koplīguma spēkā esamības laikā. 

2.1.4. sekmēt iestādes attīstību, kā arī nodrošināt darbiniekiem veselībai nekaitīgus un 
drošus darba apstākļus. 

2.1.5. laikus informēt darbinieku pārstāvjus par nodomu pieņemt lēmumus, kas var 
ietekmēt darbinieku intereses.  

2.1.6. iestādes vadītājs informē arodbiedrību par jaunu darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu ar iestādes darbiniekiem. 

2.2.Darbiniekiem ir pienākums pastāvīgi rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas 
celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

2.3.Darbinieku pārstāvji apņemas: 
2.3.1. Darbinieku strīdus risināt sarunu ceļā, izmantojot pieejamās ārpustiesas strīdu 

risināšanas metodes; 
2.3.2. neizpaust to rīcībā esošo informāciju, ko Darba devējs rakstveidā ir noteicis par 

konfidenciālu; 
2.3.3. pārstāvēt un aizstāvēt darbinieku kopīgās darba intereses attiecībās ar Darba 

devēju darba tiesisko attiecību, darba samaksas, darba aizsardzības, drošības, 
sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumos, kā arī darba un atpūtas 
režīma organizācijas jautājumos.  

 
3. Darba tiesiskās attiecības 

3.1. Darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darba līguma noslēgšanas brīdi, kad 
darbinieks un Darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī 
darbinieka pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un Darba devēja rīkojumiem. Darba 
līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. 

3.2.Darba devējs nodrošina nodarbinātības priekšrocības darbiniekiem, ievērojot 
darbinieka profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus. Darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus izvērtē iestādes vadītājs, 
atbilstoši iestādes izstrādātiem kritērijiem. 

3.3.Darbiniekam nav tiesības atsaukt savu darba līguma uzteikumu. 
3.4.Darbiniekam atļauts slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem, ja tas netraucē 

darba pienākumu izpildi un nepasliktina darba kvalitāti. 
 
 

4. Darba samaksas noteikumi 



 
 

 

4.1.Iestādes vadītājs nodrošina pedagogus ar atbilstošu darba slodzi un nosaka darba 
samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību apstiprināto 
mērķdotāciju apmēru un noslēgtajiem darba līgumiem. Darbinieku darba samaksas 
kārtību nosaka atbilstoši personāla sarakstam.  

4.2.Darba algu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par nostrādāto laiku līdz 
atvaļinājumam, izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma sākuma. 

4.3.Darba samaksas izmaksa noteikta divas reizes mēnesī līdz katra mēneša 24. (divdesmit 
ceturtajam) datumam (avanss) un līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam. Darba 
samaksas izmaksas dienā Darba devēja grāmatvedība izsniedz darbiniekiem aprēķinu, 
kurā norādīta darba alga, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.  

4.4.Nosakot prēmiju vai materiālās stimulēšanas apmērus darbiniekiem, Darba devējs 
saskaņo tos arī ar arodbiedrību. 

 
5. Darbinieku sociālās garantijas 

5.1.Iestāde nodrošina iespēju paaugstināt darbinieka kvalifikāciju, ja šādi kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi ir tieši saistīti ar darbinieka tiešo darba pienākumu izpildi. 
Iestāde, savas kompetences ietvaros, informē darbinieku par kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējām. 

5.2.Ja darbinieks apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, lai iegūtu amata 
pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, Darba devējs no iestādes budžeta 
līdzekļiem sedz ceļa izdevumu izmaksas, pamatojoties uz darbinieka iesniegtiem ceļa 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Ja kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 
notiek ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, Darba devējs samaksā dienas naudu. 

5.3.Darbinieki, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var saņemt 
šādas materiālas garantijas, konkrētam mērķim piešķirtā iestādes budžeta ietvaros: 

5.3.1. vienreizējs materiāls pabalsts darbinieka ģimenei, darbinieka nāves gadījumā 215 
euro; 

5.3.2. vienreizējs pabalsts darbinieka tuvu ģimenes locekļu (tēvs, māte, bērns, laulātais, 
brālis, māsa, vecvecāki, adoptētājs, adoptētais) nāves gadījumā 215 euro apmērā; 

5.3.3. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem apmaksā obligātās veselības 
pārbaudes kartes izdevumus un ikgadējās medicīniskās pārbaudes izdevumus līdz 
35 euro, iesniedzot iestādes vadītājam stingrās uzskaites kvītis, ja šos izdevumus 
nesedz Līguma 5.3.5.punktā noteiktā veselības apdrošināšana; 

5.3.4. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem sedz darbinieka redzes korekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumus, pamatojoties uz arodārsta un okulista (vai 
optometrista) sniegto slēdzienu, okulista vai optometrista izrakstīto recepti redzes 
korekcijas līdzekļa iegādei un iesniegtā iegādi apliecinošā dokumenta, 
nepārsniedzot 100 euro apmēru; 

5.3.5. Darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, 
iegādājoties tās vienotā iepirkumā ar citām Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādēm; 

5.3.6. Darba devējs darbiniekam, kuram atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, aizejot 
ikgadējā atvaļinājumā izmaksā pabalstu līdz 50% apmērā no darbiniekam noteiktās 
vienas mēnešalgas, ja tam ir paredzēti līdzekļi iestādes budžetā; 

5.3.7. Darba devējs pamatdarbā strādājošajam pedagogam, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 
izmaksā pabalstu 75 euro apmērā pirms nodokļu nomaksas, ja tam ir paredzēti 
līdzekļi iestādes budžetā. 

5.4.Darba devējs, plānojot nākamā gada budžetu, paredz līdzekļus darba koplīguma 
izpildei un sociālajām garantijām. Darbinieks pēc iespējas informē Darba devēju par 
plānotajiem notikumiem saistībā ar sociālo garantiju izmaksām. 



 
 

 

 
6. Darba aizsardzība. Darba vide 

6.1.Darba devējs nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus 
saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, citiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības 
jomā. Nodrošina ikgadējo darbinieku apmācību darba drošībā. 
Iestādes vadītājs organizē un nodrošina ikdienas darbavietas uzkopšanu. Darbinieks 
darbavietu uztur kārtīgu un vispārējām sanitārām un higiēnas normām atbilstošu. 

6.2.Iestādes vadītājs, gadījumos, ja darbinieku nosūta ārpus pastāvīgās darbavietas, 
nodrošina transportu vai sedz darbinieka ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā, 
pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem. 

6.3.Darba devējs nodrošina darbiniekus ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru un 
darba līdzekļiem. 

6.4.Darbinieks uzņemas pilnu atbildību par viņa rīcībā nodoto aprīkojumu, tā saglabāšanu. 
 

7. Darba un atpūtas laiks 
7.1.Darbinieku, izņemot pedagogu, darba laiku nosaka iestādes iekšējās darba kārtības 

noteikumi. 
7.2.Darbiniekiem tiek noteikta 5 dienu darba nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām – 

sestdiena un svētdiena. 
7.3.Pedagogiem darba laiku nosaka saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto mācību 

stundu sarakstu. 
7.4.Darbiniekiem, ievērojot darba organizācijas īpatnības, turpmāk minētajos izņēmuma 

gadījumos var piešķirt papildu apmaksātas brīvdienas, to izmantošanas kārtību 
saskaņojot ar iestādes vadītāju: 

7.4.1. sakarā ar darbinieka stāšanos laulībā – ne vairāk kā 3 darba dienas; 
7.4.2. vecākiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk mācības 1.-4.klasē – 1 diena;  
7.4.3. darbinieka vai viņa bērna izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot 

izglītības iestādi - 1 darba diena. 
7.5.Atvaļinājumus bez darba samaksas saglabāšanas, mācību atvaļinājumus, bērna 

kopšanas atvaļinājumus, bērna kopšanas atvaļinājumus un atvaļinājumu bērna tēvam 
sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir atbilstoši darbinieku iesniegumiem un saskaņā ar 
Darba likumu.  
 

8. Atvaļinājumi 
8.1.Pedagogiem un darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 

attiecīgi 8 (astoņas) vai 4 (četras) kalendārās nedēļas. Atvaļinājumu piešķir, 
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un atvaļinājuma grafiku, kas saskaņots ar 
Arodbiedrību. 

8.2.Darbiniekiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 16 gadu vecumam, tiek piešķirts apmaksāts 
papildatvaļinājums: 

8.2.1. par vienu bērnu – 2 darba dienas gadā; 
8.2.2. par diviem bērniem – 3 darba dienas gadā; 
8.2.3. par trīs un vairākiem bērniem – 4 darba dienas gadā; 
8.3.Ja darbinieks iestādē bez pārtraukuma ir nodarbināts turpmāk norādīto laiku, viņam 

tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums: 
8.3.1. 5-9 gadus – 1 darba diena gadā; 
8.3.2. 10-15 gadus – 2 darba dienas gadā; 
8.3.3. 15 un vairāk gadus – 3 darba dienas gadā. 
8.4.Darbiniekiem, kuri savu darba pienākumu ietvaros, katru darba dienu vismaz divas 

stundas strādā ar displeju, tiek piešķirtas papildu trīs apmaksātas atvaļinājuma dienas 
gadā. 



 
 

 

8.5.Darba noteikumu pārkāpumu gadījumā, ja tas tiek fiksēts darba koplīguma darbības 
laikā, papildatvaļinājumu nepiešķir. 

8.6.Darba devējs var piešķirt darbiniekiem papildatvaļinājumu bez darba algas 
saglabāšanas ģimenes apstākļu vai citu svarīgu iemeslu dēļ, pamatojoties uz 
darbinieka motivētu iesniegumu. 

8.7.Piešķirto papildatvaļinājuma dienu skaits var tikt summēts, taču kopsummā tas 
nepārsniedz 7 (septiņas) darba dienas. Papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas laika posmā līdz nākamā gada 
ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 

8.8.Ja darbinieks tiek atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, neizmantotās 
atvaļinājuma dienas tiek piešķirtas citā laikā, Pusēm vienojoties. 

 
9. Arodbiedrības darbība 

9.1.Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses pārrunās ar Darba devēju. 
9.2.Arodbiedrības sapulces un citi pasākumi notiek ārpus darba laika. Darba laikā tās var 

notikt tikai pēc rakstveida vienošanās ar Darba devēju. 
9.3.Arodbiedrība apņemas sekot darba koplīguma izpildei un izmantot visas normatīvajos 

aktos noteiktās iespējas. Lai nodrošinātu darba koplīguma prasību ievērošanu, 
arodbiedrības priekšsēdētājs reizi pusgadā informē darbiniekus par darba koplīguma 
ievērošanu un izpildi. 

9.4.Arodbiedrība informē Darba devēju par darbinieku piederību arodbiedrībai. 
9.5.Arodbiedrība sniedz bezmaksas konsultācijas arodbiedrības biedriem darba un sociālo 

tiesību jautājumos, palīdz risināt konfliktsituācijas. 
9.6.Atsaucoties uz augstākās arodbiedrības organizētām protesta akcijām, rīcību iestādē 

saskaņo ar iestādes vadītāju. 
9.7.Arodbiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku 

intereses un būtiski ietekmē darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību iestādē.  
 

10. Noslēguma jautājumi 
10.1. Puses apņemas ievērot darba koplīguma noteikumus. 
10.2. Darba koplīgums ir juridisks dokuments, un tas ir saistošs Pusēm visu tā darbības 

laiku. 
10.3. Darba koplīgumu tā darbības laikā var grozīt tikai tad, ja Puses par to vienojas 

rakstveidā. 
10.4. Darba koplīgumu var izbeigt pirms termiņa saskaņā ar līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 
10.5. Darba koplīgums sastādīts 3 identiskos eksemplāros – viens glabājas pie iestādes 

vadītāja, otrs pie arodbiedrības pilnvarotās personas, trešais – Saulkrastu novada 
domes lietvedībā. 

10.6. Darba koplīgums sastādīts uz 6 lapām. 
 
Pušu paraksti: 
 
IESTĀDES vadītāja:    ARODBIEDRĪBAS Priekšsēdētāja 
_________________________   _______________________ 
Sanita Tīberga      Inese Veispale 
 
 
SAULKRASTU NOVADA DOMES  
Izpilddirektora vietnieks tehniskajos  
un nekustamā īpašuma jautājumos 
_________________________________ 



 
 

 

Aivars Gavars 
 
 
Darba koplīgums apstiprināts darbinieku kopsapulcē: 
__________________________________________________ 
Pielikumā kopsapulces dalībnieku saraksts. 
 



 
 

 

§65 
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājas Ivetas Jurkevičas 
13.04.2015. iesniegumu un Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles iesniegto līguma 
projektu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 
Nr.6-APSD-42-2015, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. 
sēdē (protokols Nr.4§28),  pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto 
daļu un 61.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 
141.5 punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
(turpmāk – pasākums), noslēdzot sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu un izveidojot trīs pagaidu 
darba vietas (sadarbības līguma projekts pielikumā). 

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības 
labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas. 

3. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku – no 2015.gada 6.maija līdz 2015.gada 
30.decembrim. 

4. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas ir 4526,00 euro. 
5. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus: 

5.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas sociālajai rehabilitācijai (NVA)” 
(EKK 18.6261) par 4526,00 euro. 

6. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 
6.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

(Struktūrvienība 0173) budžeta izdevumu plānu: 
6.1.1. EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 

budžeta) par 242,00 euro. 
6.2. Palielināt izdevumu pozīciju “NVA ESF projekts "Atbalsts bezdarba 

gadījumā"” (Struktūrvienība 084) budžeta izdevumu plānu: 
6.2.1. EKK 1147 (Līgumdarbu algas) par 1025,00 euro; 
6.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 242,00 euro; 
6.2.3. EKK 2234 (Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas 

izdevumi) par 86,00 euro; 
6.2.4. EKK 6242 (Bezdarbnieka stipendija) par 3415,00 euro. 

7. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot 5. punktā un 6.punktā minētos grozījumus. 

8. Uzdot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājai Sanitai 
Saksonei veikt pasākuma darbu koordinētāja pienākumus. 

9. Uzdot Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājai Ivetai Jurkevičai 
pasākuma darbu vadītājas pienākumus. 



 
 

 

10. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektoru Andreju Arni. 

 



 
 

 

L Ī G U M S  
par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

Nr.6-APSD-42-2015 
 
Sigulda                                                                              2015.gada 6.maijā 
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), tās Siguldas filiāles (turpmāk – filiāle) 
vadītājas Ilonas Čanderes personā, kura rīkojas saskaņā ar Aģentūras filiāles reglamentu un 
2013.gada 29. aprīlī apstiprināto amata aprakstu, no vienas puses, un  
 
Saulkrastu novada Dome (turpmāk – Pašvaldība), tās domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu,  no otras puses 
(turpmāk – Puses),  
 
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikto, noslēdz šādu 
līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 
(turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Atbilstoši Līguma noteikumiem Pašvaldība aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk - pasākums) īstenošanas laikā nodrošina Aģentūras 
norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos (turpmāk – 
pagaidu darbi), kas rada sociālu labumu sabiedrībai.  

1.2. Lai īstenotu aktīvo nodarbinātības pasākumu, Pašvaldība bez nolūka gūt peļņu 
nodrošina atbilstoši Līguma 1.pielikumam „Algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu skaits 
sadalījumā pa mēnešiem” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) un 2.pielikumam „Algotu pagaidu 
sabiedrisko darbu norises vietas un veicamie darbi” (turpmāk – Līguma 2.pielikums) pagaidu 
darbu vietas . 

 
2. Algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas  

2.1. Parakstot Līgumu, Pašvaldība apliecina, ka pagaidu darbu vietas tiek izveidotas: 
2.1.1. nekomerciāliem mērķiem Pašvaldības institūcijās (izņemot Pašvaldības 
komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos (turpmāk – institūcijas); 
2.1.2. no jauna vai tajās vismaz 4 (četrus) mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību 
pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.  

2.2. Pašvaldība slēdz sadarbības līgumu ar savā administratīvajā teritorijā esošām 
biedrībām vai nodibinājumiem (turpmāk – sadarbības partneri), ja pagaidu darbu vietas 
organizē sadarbības partneri, kuru darbības mērķis, kā arī pagaidu darbu aktivitāšu rezultātā 
sasniedzamais ieguvums ir saistīts ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai.  

2.3. Pašvaldībai ir tiesības nodarbināt bezdarbnieku Līguma 2.1.punktā minētajās pagaidu 
darbu vietās, ja bezdarbnieks nav bijis iepriekš nodarbināts Līguma 2.1.1.apakšpunktā 
nosauktajās institūcijās vismaz 1 (vienu) gadu pirms iesaistes pasākumā.  

2.4. Pašvaldība nodrošina bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos 5 (piecas) dienas 
nedēļā, 8 (astoņas) stundas dienā (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 7 (septiņas) 
stundas dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu. Pārtraukums piešķirams ne retāk kā pēc 4 
(četrām) stundām no darba sākuma, un tas nedrīkst būt īsāks par 30 (trīsdesmit) minūtēm, ja 
dienas darba laiks ir ilgāks par 6 (sešām) stundām. Ja Aģentūras filiāles norīkotais 
bezdarbnieks ir pusaudzis (vecumā no 15 līdz 18 gadiem), Pašvaldība ievēro Darba likuma 
37.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteikto. 

2.5. Pašvaldība nenodarbina bezdarbnieku pagaidu darbos normatīvajos aktos noteiktajās 
svētku dienās un nakts stundās no pulksten 22:00 līdz 6:00.  



 
 

 

2.6. Bezdarbnieku pagaidu darbos 12 (divpadsmit) mēnešu periodā var iesaistīt ne ilgāk 
kā 4 (četrus) mēnešus.  

2.7. Pašvaldībai aizliegts Pašvaldības darbinieku aizvietot ar pasākumā nodarbinātu 
bezdarbnieku. Pēc Aģentūras pieprasījuma, Pašvaldības pienākums ir iesniegt visus 
dokumentus, lai pamatotu, ka attiecīgajā Pašvaldības institūcijā nav pārkāpts Līguma 
2.1.2.apakšpunktā noteiktais aizvietošanas aizliegums. 

 
3. Algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšana 

3.1. Aģentūras filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā: 
3.1.1. atbilstoši Pašvaldības saistošajos noteikumos par bezdarbnieku prioritāru iesaisti 
pasākumā (turpmāk – Pašvaldības saistošie noteikumi) noteiktajiem kritērijiem, ja 
saistošie noteikumi ir izdoti;  
3.1.2. bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja Līguma 3.1.1. un 6.2.1. 
apakšpunktā minētie Pašvaldības saistošie noteikumi nav pieņemti. 

3.2. Pašvaldība: 
3.2.1. Pašvaldības saistošajos noteikumos neiekļauj kritērijus, kas izslēdz 
bezdarbniekus no atbalsta saņemšanas; 
3.2.2. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
elektroniski informē Aģentūras filiāli par to pieņemšanu; 
3.2.3. pēc Aģentūras filiāles pieprasījuma iesniedz Pašvaldības saistošo noteikumu 
aktuālās redakcijas kopiju. 

3.3. Ja Pašvaldībā ir pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi, tad: 
3.3.1. Aģentūras filiāle un Pašvaldība savstarpēji vienojas par e-pasta adresēm, uz 
kurām pārsūtāmi ar elektronisko parakstu parakstīti bezdarbnieku saraksti; 
3.3.2. Aģentūras filiāle vienu reizi mēnesī sagatavo un līdz katra mēneša 20. 
(divdesmitajam) datumam (pēc nepieciešamības var vienoties ar Pašvaldību par citu 
datumu) elektroniski nosūta Pašvaldībai ar elektronisko parakstu parakstītu 
mērķgrupas bezdarbnieku sarakstu, kurā bezdarbnieki, kuri ir tiesīgi piedalīties 
pagaidu darbos, ir sarindoti vēlmes dalībai pasākumā reģistrācijas secībā; 
3.3.3. Aģentūras filiāles sagatavotajā mērķgrupas bezdarbnieku sarakstā Pašvaldība, 
ievērojot Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, sarindo 
bezdarbniekus tādā secībā, kādā bezdarbnieki būtu norīkojami dalībai pasākumā, 
atlasa nepieciešamo bezdarbnieku skaitu, ņemot vērā iespējamos bezdarbnieku 
atteikumus pirms Aģentūras filiāles norīkojumu izsniegšanas, un aktualizētu 
bezdarbnieku sarakstu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, elektroniski nosūta 
Aģentūras filiālei līdz katra mēneša 27. (divdesmit septītajam) datumam (pēc 
nepieciešamības var vienoties ar Aģentūras filiāli par citu datumu).  

3.4. Aģentūras filiāle atbilstoši Pašvaldības aktualizētam bezdarbnieku sarakstam, kas 
sagatavots saskaņā ar Līguma 3.3.3.apakšpunktā noteikto kārtību, vai bezdarbnieku vēlmju 
reģistrācijas secībā, ja Pašvaldībā nav pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi, norīko 
bezdarbniekus pagaidu darbos Pašvaldības izveidotajās darba vietās atbilstoši Līguma 1. un 
2.pielikumā noteiktajam laika grafikam un pagaidu darbu vietu skaitam attiecīgajā mēnesī.  

3.5. Pašvaldība iesaista Aģentūras filiāles norīkotos bezdarbniekus pagaidu darbos uz 
norīkojumā norādīto laiku un atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumā noteiktajam laika grafikam 
un pagaidu darbu vietu skaitam, slēdzot ar bezdarbniekiem līgumus par algotu pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanu (Līguma 3.pielikums), (turpmāk – līgums ar bezdarbnieku). 

3.6. Pēc Līguma 3.5.punktā minēto līgumu ar bezdarbnieku noslēgšanas Pašvaldība 
nekavējoties informē par to Aģentūras filiāli un 3 (triju) darba dienu laikā iesniedz Aģentūras 
filiālē aizpildītas norīkojumu otrās daļas.  

3.7. Uzsākot pagaidu darbus, Pašvaldība bezdarbniekiem norīko darba vadītāju vai 
vadītājus, kas palīdz nostiprināt darba iemaņas un zināšanas, nodrošinot bezdarbniekiem spēju 
patstāvīgi veikt attiecīgos darba pienākumus pēc pagaidu darbu pabeigšanas, kā arī veic 



 
 

 

pagaidu darbu pārraudzību un bezdarbniekiem uzticēto pienākumu izpildes kontroli. Darba 
vadītājs Līguma 3.11.6.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā izsniedz apliecinājuma veidlapas 
bezdarbniekiem, kuri, izmantojot brīvu darba dienu, piedalīsies darba pārrunās. Darba 
vadītāja slimības gadījumā vai gadījumā, kad viņš nespēj veikt savus pienākumus, Pašvaldība 
nodrošina citu darba vadītāju.  

3.8. Pašvaldībai 1 (vienas) darba dienas laikā ir pienākums ar rīkojumu, norādot tajā 
atskaitīšanas iemeslus, atskaitīt bezdarbnieku no pagaidu darbiem ar dienu, kad ir iestājies 
viens no šādiem nosacījumiem: 

3.8.1. bezdarbnieks zaudējis bezdarbnieka statusu;  
3.8.2. bezdarbnieks saņem bezdarbnieka pabalstu; 
3.8.3. bezdarbnieks objektīvu iemeslu dēļ turpmāk nevar piedalīties pagaidu darbos 
(bezdarbnieks Pašvaldībai iesniedz ar Aģentūras filiāli saskaņotu iesniegumu); 
3.8.4. bezdarbnieks neatbilst Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.75) 141.2 punktā 
noteiktajai pasākuma mērķgrupai; 
3.8.5. bezdarbnieks pagaidu darbu laikā atkārtoti nav ievērojis Pašvaldības darba 
kārtības noteikumus un Pašvaldības norādījumus; 
3.8.6. bezdarbnieks pagaidu darbu laikā ir kavējis vairāk par 14 (četrpadsmit) darba 
dienām; 
3.8.7. bezdarbnieks neattaisnoti kavējis pagaidu darbus vairāk par 3 (trijām) darba 
dienām pēc kārtas vai viena mēneša periodā;  
3.8.8. veselības pārbaudē konstatēts, ka bezdarbnieka veselības stāvoklis neatbilst 
veicamajiem pagaidu darbiem, un nav iespējams bezdarbniekam piedāvāt citu viņa 
veselības stāvoklim atbilstošu darbu; 
3.8.9. Aģentūras pārbaudēs konstatēts, ka bezdarbnieks pagaidu darbos iesaistīts 
institūcijā, kurā bija nodarbināts pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms iesaistes 
pasākumā;  
3.8.10. Pašvaldība ir saņēmusi Līguma 10.2. un 10.3.punktā minēto Aģentūras 
rakstveida paziņojumu. 

3.9. Pašvaldība 1 (vienas) darba dienas laikā informē Aģentūras filiāli par rīkojumu 
izdošanu Līguma 3.8.3., 3.8.5., 3.8.6., 3.8.7. un 3.8.8.apakšpunktā minētajos gadījumos un 3 
(triju) darba dienu laikā iesniedz Aģentūras filiālē rīkojumu kopijas par bezdarbnieku 
atskaitīšanu Līguma 3.8.punktā minētajos gadījumos. 

3.10. Par attaisnotu kavējumu, kas nedod bezdarbniekam tiesības saņemt atlīdzības daļu 
par nokavēto dienu, tiek uzskatīts kavējums šādu dokumentāri pierādāmu iemeslu dēļ: 

3.10.1. bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja; 
3.10.2. bezdarbnieks kopj slimu bērnu; 
3.10.3. bezdarbnieks kārto valsts eksāmenu vai aizstāv diplomdarbu; 
3.10.4. bezdarbnieks ir īslaicīgā prombūtnē, ja viņa tūlītēja klātbūtne pagaidu darbos 
nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. 

3.11. Par attaisnotu kavējumu, kas dod bezdarbniekam tiesības saņemt atlīdzības daļu arī 
par nokavēto dienu, tiek uzskatīts kavējums šādu dokumentāri pierādāmu iemeslu dēļ: 

3.11.1. bezdarbnieks, pamatojoties uz attiecīgu Pašvaldības rīkojumu, veic veselības 
pārbaudi ārstniecības iestādē; 
3.11.2. bezdarbnieks ne ilgāk kā 2 (divas) darba dienas nepiedalās pagaidu darbos 
sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi; 
3.11.3. bezdarbnieks, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, 
tiesā; 
3.11.4. bezdarbniece (grūtniece) veic veselības pārbaudi pirmsdzemdību periodā, ja 
šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus pagaidu darbu darba laika; 



 
 

 

3.11.5. bezdarbnieks ārstniecības iestādē nodod asinis (ja nākamā diena pēc asins 
nodošanas iekrīt darba dienā, bezdarbniekam ir tiesības uz apmaksātu atpūtas dienu; 
citā gadījumā atpūtas diena netiek apmaksāta);  
3.11.6. bezdarbnieks, iepriekš vienojoties ar darba vadītāju un informējot darba 
koordinētāju, mēnesī izmanto ne vairāk kā 2 (divas) brīvas darba dienas:  

3.11.6.1. dalībai individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā pasākumā; 
3.11.6.2. dalībai darba pārrunās (bezdarbnieks iesniedz Pašvaldībā iespējamā 
darba devēja parakstītu apliecinājumu (Līguma 5.pielikums) par dalību darba 
pārrunās līdz mēneša, kurā notikušas darba pārrunas, pēdējai darba dienai); 

3.11.7. bezdarbnieks piedalās tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu 
ārkārtējo apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt 
sabiedrisko drošību vai kārtību. 

3.12. Pēc Līguma noslēgšanas Pašvaldība nodrošina darba koordinētāju, kas Pašvaldībā 
organizē pagaidu darbu procesu. Darba koordinētājs organizē pagaidu darbu vietu izveidi, 
koordinē darba vadītāja/vadītāju darbu, koordinē aktualizētu bezdarbnieku sarakstu un aktu 
par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu sagatavošanu un iesniegšanu Aģentūras 
filiālē, kā arī iesniedz apdrošinātājam nepieciešamos dokumentus cietušā bezdarbnieka 
apdrošināšanas atlīdzības iespējamai izmaksāšanai. Darba koordinētāja slimības gadījumā vai 
gadījumā, kad viņš nespēj veikt savus pienākumus, Pašvaldība nodrošina citu darba 
koordinētāju. 

3.13. Pašvaldība, sadarbojoties ar Aģentūras filiāli, iesaista bezdarbniekus pasākumā 
atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumā noteiktajam pagaidu darbu vietu skaitam, nodrošinot, ka 
izveidotajā pagaidu darbu vietā bezdarbnieku nomaiņa tiek organizēta ne ilgāk kā 2 (divu) 
nedēļu laikā. 

 
4. Līguma summa 

4.1. Aģentūra sedz izmaksas par bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos par 
maksimālo iespējamo summu EUR 4439.44(četri tūkstoši četri  simti trīsdesmit deviņi euro 
44 centi), ko veido: 

4.1.1. izmaksas pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai par 
kopējo summu EUR 3414.96, ko aprēķina, summējot pagaidu darbu vietu skaitu 
Līguma 1.pielikumā minētā laika perioda katrā mēnesī un reizinot ar viena 
bezdarbnieka atlīdzību EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro un 29 centi). 
Atlīdzību EUR 142,29 apmērā bezdarbnieks saņem par 1 (viena) mēneša darba 
dienām, 8 (astoņām) stundām dienā (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, par 7 
(septiņām) stundām dienā). Ja bezdarbnieks pagaidu darbos bijis nodarbināts mazāk 
darba dienu, nekā kalendāra mēnesī paredzēts, atlīdzību aprēķina un izmaksā 
proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām darba dienām.  
4.1.2. izmaksas darba koordinētāja ikmēneša dotācijai par kopējo summu EUR 
1024.48, ko aprēķina, Līguma 1.pielikumā minētā laika perioda mēnešu skaitu reizinot 
ar darba koordinētāja dotāciju EUR 128,06 (viens simts divdesmit astoņi euro un 6 
centi). Dotāciju darba koordinētājam piešķir EUR 128,06 apmērā proporcionāli 
nostrādātajām darba dienām. 

4.2. Aģentūra sedz faktiskos izdevumus par Līguma 6.1.18. un 6.2.5.apakšpunktā 
minētajām veselības pārbaudēm ne vairāk kā EUR 28,46 (divdesmit astoņi euro un 46 centi) 
apmērā katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam (ieskaitot tos Aģentūras filiāles 
norīkotos bezdarbniekus, kurus veselības stāvokļa dēļ nevar nodarbināt pagaidu darbos). 

4.3. Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma summa sastāda maksimālās iespējamās izmaksas 
par bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbu vietās atbilstoši Līguma 1. un 2. pielikumam 
un neietver Līguma 4.2.punktā minētās izmaksas. Norēķini par Līguma kopējo summu tiek 
veikti atbilstoši faktiskajam pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku skaitam un saskaņā ar 
Līguma 7.sadaļā „Norēķinu kārtība” noteikto. 



 
 

 

 
5. Aģentūras pienākumi un tiesības  

5.1. Aģentūrai ir šādi pienākumi:  
5.1.1. apdrošināt bezdarbniekus pret pagaidu darbu vietās un darba laikā notikušiem 
nelaimes gadījumiem; 
5.1.2. ievērojot Līguma 3.3.2.apakšpunktu, sagatavot un nosūtīt Pašvaldībai līdz katra 
mēneša 20. (divdesmitajam) datumam mērķgrupas bezdarbnieku sarakstu, ja 
Pašvaldības saistošie noteikumi ir pieņemti; 
5.1.3. saskaņā ar Līguma 3.4.punktu norīkot pagaidu darbos bezdarbniekus, kuri 
iesaistes dienā atbilst MK noteikumu Nr.75 141.2 punktā noteiktajiem pasākuma 
mērķgrupas kritērijiem;  
5.1.4. pēc akta par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu parakstīšanas 
nodrošināt, ievērojot Līguma 7.2. un 7.10.punktā noteiktos termiņus, maksājuma 
veikšanu Pašvaldībai par pagaidu darbu izdevumiem; 
5.1.5. veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 
par pagaidu darbos nodarbinātajiem bezdarbniekiem; 
5.1.5. lēmuma pieņemšanas dienā telefoniski un rakstveidā (elektroniski) informēt 
Pašvaldību par tiem pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem: 

5.1.5.1. kuri zaudējuši bezdarbnieka statusu, 
5.1.5.2. kuriem piešķirts bezdarbnieka pabalsts; 

5.1.6. rakstveidā (elektroniski) informēt Pašvaldību par nepieciešamību atskaitīt no 
pasākuma tos pagaidu darbos iesaistītos bezdarbniekus, kuri neatbilst MK noteikumu 
Nr.75 141.2 punktā noteiktajai pasākuma mērķgrupai; 
5.1.7. veikt pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku uzskaiti; 
5.1.8. Līguma 3.8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā saskaņot bezdarbnieka 
iesniegumu par dalības pagaidu darbos izbeigšanu objektīvu iemeslu dēļ; 
5.1.9. aptaujāt bezdarbniekus par apmierinātību ar pagaidu darbiem. 

5.2. Aģentūrai ir šādas tiesības: 
5.2.1. nepieciešamības gadījumā saskaņā ar Līguma 3.2.3.apakšpunktu pieprasīt 
Pašvaldības saistošo noteikumu aktuālās redakcijas kopiju; 
5.2.2. nepieciešamības gadījumā atbilstoši Līguma 3.3.2.apakšpunktam vienoties ar 
Pašvaldību par citu datumu, kad Pašvaldībai nosūtāmi mērķgrupas bezdarbnieku 
saraksti; 
5.2.3. izvērtēt Līguma izpildi no Pašvaldības puses;  
5.2.4. deleģēt savus pārstāvjus kā novērotājus piedalīties pagaidu darbu īstenošanā; 
5.2.5. veikt pārbaudes pagaidu darbu īstenošanas vietās un Pašvaldībā, tajā skaitā 
iepazīties ar visiem Pašvaldībā esošiem ar pagaidu darbu īstenošanu un finansēšanu 
saistītiem dokumentiem un informāciju par pagaidu darbu vietām;  
5.2.6. pieprasīt pārbaudes laikā konstatēto nepilnību novēršanu; 
5.2.7. pieprasīt Pašvaldībai pārveidot pagaidu darbu vietas atbilstoši Līguma 2.1. un 
2.7. punktā noteiktajiem pagaidu darbu vietu izveides noteikumiem; 
5.2.8. pieprasīt atlīdzināt iztērētos Aģentūras piešķirtos finanšu resursus, ja konstatēti 
Līguma pārkāpumi; 
5.2.9. atteikt iespēju no jauna izveidot pagaidu darbu vietas Pašvaldībā, tās institūcijās 
vai pie sadarbības partnera, ja konstatēti Līguma pārkāpumi; 
 

6. Pašvaldības pienākumi un tiesības  
6.1. Pašvaldība apņemas:  
6.1.1. izveidot pagaidu darbu vietas atbilstoši Līguma 2.1., 2.2. un 2.7. punktā 
noteiktajam; 
6.1.2. ievērojot Līguma 3.2.2.apakšpunktā noteikto termiņu, informēt Aģentūras filiāli 
par pieņemtajiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 



 
 

 

6.1.3. ievērojot Līguma 3.3.3.apakšpunktā noteikto, nosūtīt līdz katra mēneša 27. 
(divdesmit septītajam) datumam Aģentūras filiālei aktualizētu bezdarbnieku sarakstu; 
6.1.4. Aģentūras filiāles sagatavotajos bezdarbnieku sarakstos norādītos personu datus 
izmantot tikai pasākuma īstenošanas mērķim (ja bezdarbniekus iesaista pasākumā 
atbilstoši Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem);  
6.1.5. ievērojot Līguma 3.6.punktā noteikto, nodarbināt bezdarbniekus pagaidu darbos, 
palīdzot iegūt vai uzturēt darba iemaņas; 
6.1.6. ja bezdarbnieku plānots nodarbināt pagaidu darbos bērnu aprūpes, izglītības, 
veselības aprūpes iestādēs un citās iestādēs, kurās uzturas bērni, (turpmāk – iestādes, 
kurās uzturas bērni), Pašvaldība, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
72.panta ceturtajā daļā noteikto un ievērojot šā likuma 72.panta piektajā un sestajā 
daļā noteikto, pieprasa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā Sodu 
reģistra ziņas par Aģentūras filiāles norīkotā bezdarbnieka sodāmību par noziedzīgiem 
nodarījumiem un administratīvā soda piemērošanu; 
6.1.7. nodrošināt optimālu darba vadītāju skaitu Līguma 3.7.punktā minēto pienākumu 
efektīvai izpildei; 
6.1.8. darba vadītāja slimības gadījumā vai gadījumā, kad viņš nespēj veikt savus 
pienākumus, norīkot citu darba vadītāju (darba vadītājs izsniedz bezdarbniekiem 
apliecinājuma veidlapas (Līguma 5.pielikums)); 
6.1.9. nodrošināt darba koordinētāju Līguma 3.12.punktā noteikto pienākumu izpildei;  
6.1.10. darba koordinētāja slimības gadījumā vai gadījumā, kad viņš nespēj veikt 
savus pienākumus, noteikt citu darba koordinētāju; 
6.1.11. atbilstoši Līguma 3.6.punktam informēt Aģentūras filiāli par noslēgtajiem 
līgumiem ar bezdarbniekiem; 
6.1.12. Līguma 3.8.punktā noteiktajā termiņā un noteiktajos gadījumos izdot 
rīkojumus par bezdarbnieku atskaitīšanu un Līguma 3.9.punktā noteiktajos termiņos 
informēt Aģentūras filiāli un iesniegt rīkojumu kopijas; 
6.1.13. instruēt un apmācīt bezdarbniekus par darba drošības un veselības 
aizsardzības, ugunsdrošības un citiem darba aizsardzības noteikumiem, nodrošinot 
darba aizsardzības prasību ievērošanu pagaidu darbu vietās atbilstoši Darba 
aizsardzības likuma prasībām; 
6.1.12. nodrošināt bezdarbniekus ar pagaidu darbiem nepieciešamo inventāru un 
materiāliem, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;  
6.1.13. nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai pagaidu 
darbu vietās, kā arī pieejamību pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo 
medicīnisko materiālu minimumam; 
6.1.14. iestājoties nelaimes gadījumam pagaidu darbu vietā, izmeklēt to saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un uzskaiti (darba 
koordinētājs iesniedz apdrošinātājam nepieciešamos dokumentus cietušā bezdarbnieka 
apdrošināšanas atlīdzības iespējamai izmaksāšanai);  
6.1.15. veikt pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku darba laika uzskaiti;  
6.1.16. par iepriekšējo mēnesi nodrošināt atlīdzības izmaksu pagaidu darbos 
nodarbinātajiem bezdarbniekiem Pašvaldības noteiktajā izmaksas termiņā, bet ne 
vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 7. (septītajam) datumam; 
6.1.17. nodrošināt pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem (ieskaitot tos 
Aģentūras filiāles norīkotos bezdarbniekus, kurus veselības stāvokļa dēļ nevar 
nodarbināt pagaidu darbos) obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 
2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 
pārbaude” (turpmāk – MK noteikumi Nr.219) 50.punktā un Ministru kabineta 
2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar 
iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas 
obligātajām veselības pārbaudēm” noteikto; 



 
 

 

6.1.18. veicot Līguma 6.1.17. un 6.2.5.apakšpunktā norādīto veselības pārbaužu 
pakalpojumu iepirkumu, ievērot Publisko iepirkumu likuma prasības; 
6.1.19. nodrošināt ar pasākuma īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu; 
6.1.20. nodrošināt Aģentūras pārstāvjiem iespēju veikt pagaidu darbu īstenošanas 
kontroli, tai skaitā pieejamību dokumentiem, kas ir saistīti ar pagaidu darbu īstenošanu 
un darba vietas atbilstības novērtēšanu atbilstoši Līguma 2.1.punktam;  
6.1.21. ievērojot pārbaudes aktā norādīto termiņu, iesniegt Aģentūras filiālē 
informāciju par pārbaudē konstatēto nepilnību novēršanu; 
6.1.22. pēc Aģentūras pieprasījuma pārveidot pagaidu darbu vietas atbilstoši Līguma 
2.1.punktā noteiktajiem pagaidu darbu vietu izveides noteikumiem; 
6.1.23. atlīdzināt iztērētos Aģentūras piešķirtos finanšu līdzekļus, ja konstatēti Līguma 
pārkāpumi. 
 

6.2. Pašvaldībai ir šādas tiesības: 
6.2.1. pieņemt Pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikti kritēriji attiecībā uz 
pasākumā prioritāri iesaistāmiem bezdarbniekiem; 
6.2.2. slēgt sadarbības līgumu ar Līguma 2.2.punktā minēto sadarbības partneri, 
ievērojot Līguma 8.3.punktā noteikto; 
6.2.3. ierosināt Līguma 1. un 2.pielikumā noteikto pagaidu darbu vietu skaita 
izmaiņas, iesniedzot rakstveida pieprasījumu Aģentūras filiālē; 
6.2.4. nepieciešamības gadījumā atbilstoši Līguma 3.3.3.apakšpunktam vienoties ar 
Aģentūras filiāli par citu datumu, kad Aģentūras filiālei nosūtāmi aktualizēti 
bezdarbnieku saraksti; 
6.2.5. ja nepieciešams, nosūtīt pagaidu darbos nodarbinātos bezdarbniekus uz 
ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudēm, ievērojot MK noteikumu Nr.219 4.2.2.1., 
4.2.2.4. un 4.2.2.5.apakšpunktā noteikto. 

 
7. Norēķinu kārtība 

7.1. Pasākums tiek finansēts no nodarbinātības speciālā budžeta finanšu līdzekļiem. 
7.2. Pašvaldība līdz pārskata mēneša 20. (divdesmitajam) datumam iesniedz Aģentūras 

filiālē rēķinu par pārskata periodā pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku atlīdzību un 
darba koordinētāja dotāciju (turpmāk – rēķins). Aģentūra pēc rēķina saņemšanas 10 (desmit) 
darba dienu laikā veic norēķinus. 

7.3. Ja Pašvaldība pagaidu darbus īsteno, sadarbojoties ar sadarbības partneriem, Līguma 
7.2.punktā minētajā rēķinā Pašvaldība iekļauj arī pie sadarbības partneriem nodarbināto 
bezdarbnieku atlīdzību. 

7.4. Pašvaldība, iesniedzot Līguma 7.2.punktā minētos rēķinus par turpmākajiem pārskata 
mēnešiem Līguma 7.2.punktā noteiktajā termiņā, rēķinā iekļauj arī vai nu pārmaksāto, vai 
nesamaksāto summu par iepriekšējo pārskata mēnesi saskaņā ar ikmēneša akta par algotu 
pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu pielikumā „Darba laika uzskaites tabele” norādīto 
atlīdzību un dotācijas kopsummu. 

7.5. Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā pēc mēneša beigām iesniedz Aģentūras filiālē 
aktu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu (Līguma 4.pielikums), tā pielikumus 
(„Darba laika uzskaites tabele” (turpmāk – Līguma 4.1.pielikums) un „Izdevumi par veselības 
pārbaudēm algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem” (turpmāk – 
Līguma 4.2.pielikums)) par bezdarbnieku piedalīšanos pagaidu darbos attiecīgajā mēnesī un 
rēķinu. Rēķinā saskaņā ar Līguma 4.2.pielikumu norāda izdevumus par bezdarbniekiem 
veiktajām veselības pārbaudēm. Aktam par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu 
pievienojami attaisnojuma dokumenti par Līguma 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3., 3.11.2., 3.11.3., 
3.11.4. un 3.11.5.apakšpunktā minētajiem kavējumiem pārskata mēnesī un iespējamo darba 
devēju parakstīti apliecinājumi (Līguma 5.pielikums) par bezdarbnieku dalību darba pārrunās, 
ja tādas bijušas pārskata mēnesī. 



 
 

 

7.6. Ja Pašvaldība pagaidu darbus īsteno sadarbībā ar sadarbības partneriem, Pašvaldība 
aktā par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu un tā pielikumos (Līguma 4.1. un 
4.2.pielikums) sniedz ziņas arī par pagaidu darbu īstenošanu sadarbības partneru izveidotajās 
darba vietās.  

7.7. Aģentūras filiāle: 
7.7.1. pārbauda no Pašvaldības saņemtos Līguma 7.5.punktā minētos dokumentus; 
7.7.2.rakstveidā informē Pašvaldību par nepieciešamiem precizējumiem, ja Līguma 
7.5.punktā minētie dokumenti neatbilst Līguma noteikumiem. Pašvaldība iesniedz 
Aģentūras filiālē precizētus dokumentus 3 (triju) darba dienu laikā. 

7.8. Aģentūras filiāles vadītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 7.5.punktā minēto 
dokumentu vai 7.7.2.apakšpunktā minēto precizējumu saņemšanas un pārbaudes paraksta aktu 
par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu. 

7.9. Ja Pašvaldības atkārtoti iesniegtie dokumenti neatbilst Līguma noteikumiem, 
Aģentūra aptur naudas ieskaitīšanu līdz Līguma noteikumiem atbilstošu dokumentu 
iesniegšanai. 

7.10. Pēc akta par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu abpusējas parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Aģentūra veic norēķinu ar Pašvaldību. 

7.11. Ja Līgums tiek izbeigts, Pašvaldība 7.5.punktā minētos dokumentus 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas iesniedz Aģentūras filiālē un 3 (triju) darba dienu laikā 
Aģentūras filiāles vadītājs paraksta aktu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu. 

7.12. Pasākumam beidzoties, pirms akta par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu 
parakstīšanas Pašvaldība pārskaita atbilstoši Līguma noteikumiem neizmantoto izdevumu 
summu Līgumā norādītajā Aģentūras kontā un iesniedz Aģentūrā maksājuma uzdevuma 
kopiju. 

 
8. Pušu atbildība 

8.1. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses atbild saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Pašvaldība ir atbildīga par: 
8.2.1. kritēriju ievērošanu gadījumā, ja ir pieņemti Līguma 6.2.1.apakšpunktā minētie 
Pašvaldības saistošie noteikumi;  
8.2.2. pasākuma īstenošanu un saņemtā finansējuma izlietojumu atbilstoši Līguma 
noteikumiem. 

8.3. Pašvaldība var slēgt sadarbības līgumus ar Līguma 2.2.punktā minētajiem sadarbības 
partneriem, nodrošinot, ka sadarbības līgumos ir ietverti Līguma noteikumi.  

 
9. Nepārvarama vara  

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību daļēju izpildi vai neizpildi 
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse vai abas Puses nevarēja ne 
paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas. Nepārvarama vara 
ir teroristisks akts, karadarbība vai karam pielīdzināma operācija, streiks, nemieri, stihiskas 
nelaimes, kā arī citas neparedzamas un ārkārtējas situācijas. 

9.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas vai ārkārtēji 
apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 30 dienām, puses ir tiesīgas vienpusēji 
atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru līgumslēdzēju pusi un veicot visas 
nepieciešamās darbības no Līguma izrietošo pienākumu un tiesību izpildes sakārtošanai uz 
Līguma izbeigšanas brīdi.  

 
 

10. Citi noteikumi 



 
 

 

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai 
izpildei. 

10.2. Aģentūra ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, ja Aģentūrai pietrūkst vai uz 
laiku apturēti finanšu resursi pasākuma turpmākai finansēšanai. Šajos gadījumos Aģentūra 
nekavējoties rakstveidā informē Pašvaldību, nosūtot paziņojumu par Līguma darbības 
apturēšanu (turpmāk – Aģentūras paziņojums).  

10.3. Apturot Līguma darbību 10.2.punktā noteiktajā kārtībā, Aģentūras paziņojumā tiek 
norādīts Līguma darbības apturēšanas termiņš. Uz šo termiņu pilnībā tiek apturēta arī Pušu 
saistību izpilde. 

10.4. Finanšu resursu atjaunošanas vai papildus piešķiršanas gadījumā Aģentūra ir tiesīga 
atjaunot Līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai. Ja finanšu resursi Aģentūrai 
netiek atjaunoti vai papildus piešķirti, Līgums ir izbeigts pirms termiņa.  

10.5. Aģentūra ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, 2 (divas) darba dienas iepriekš par to 
rakstveidā paziņojot Pašvaldībai, šādos gadījumos: 

10.5.1. Pašvaldība Aģentūrai iesniegusi nepatiesu informāciju saturošu dokumentu vai 
Līgums noslēgts uz nepatiesas informācijas pamata; 
10.5.2. pasākums netiek īstenots atbilstoši Līguma noteikumiem; 
10.5.3. Pašvaldība ar rīkojumu ir atskaitījusi visus nodarbinātos bezdarbniekus un 
atsakās iesaistīt pagaidu darbos citus Aģentūras norīkotos bezdarbniekus. 

10.6. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot otru Pusi vismaz 20 
(divdesmit) darba dienas iepriekš. 

10.7. Aģentūra ir tiesīga vienpusēji ierosināt Līguma grozījumus un papildinājumus, par 
to paziņojot Pašvaldībai 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

10.8. Līguma grozījumus un papildinājumus noformē rakstveidā kā Pušu vienošanās pie 
Līguma. Vienošanās pēc to abpusējas parakstīšanas iegūst juridisku spēku un kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.9. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā viena otru informē par izmaiņām rekvizītos vai 
kontaktpersonās. Puses savstarpēji vienojas par e-pasta adresēm, uz kurām pārsūtāma šī 
informācija. 

10.10. Visas domstarpības, nesaskaņas un strīdus, kas radušies Līguma darbības laikā, 
Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus nav iespējams atrisināt pārrunās, tad strīdi tiek risināti 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas nav ietverti 
Līgumā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

10.11. Līgumam ir šādi pielikumi: 
10.11.1. 1.pielikums „Algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu skaits sadalījumā pa 
mēnešiem” uz 1 (vienas ) lapas; 
10.11.2. 2.pielikums „Algotu pagaidu sabiedrisko darbu norises vietas un veicamie 
darbi” uz 1 (vienas ) lapas; 
10.11.3. 3.pielikums „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu” uz 5 
(piecām ) lapām; 
10.11.4. 4.pielikums „Akts par algotu pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu” uz 
2(divām) lapām:  

10.11.4.1. 4.1.pielikums „Darba laika uzskaites tabele”; 
10.11.4.2. 4.2.pielikums „Izdevumi par veselības pārbaudēm algotos pagaidu 
sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem”; 

10.11.5. 5.pielikums „Apliecinājums” uz 1 (vienas ) lapas; 
 

10.12. Līgums kopā ar pielikumiem, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir uz 
24(lapām ) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens no 
eksemplāriem glabājas Aģentūras filiālē, bet otrs – Pašvaldībā. Abiem Līguma eksemplāriem 
ir vienāds juridisks spēks.  

 



 
 

 

11. Pušu rekvizīti 
Nodarbinātības valsts aģentūras Saulkrastu novada dome  
Siguldas filiāle Raiņa iela 8,Saulkrasti, Saulkrastu novads 
Dārza iela 2a,Sigulda,LV 2150 LV-2160 
Tālrunis 67870975  
  
Nodarbinātības valsts aģentūra Reģistrācijas Nr.LV 90000068680 
K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010  
Reģ. Nr.90001634668 Valsts kase  
Valsts kase Kods: TREL LV22 
Kods TRELLV22 Konts Nr.LV32TREL9801 3538 0140 0 
Konts LV16 TREL 5180 4510 3000 0  
Tālrunis 67021823, fakss 67021806  
 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

 

Siguldas filiāles Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs  
Vadītāja Ilona Čandere Ervīns Grāvītis 
 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 
(pašvaldības amatpersonas amats, vārds, 
uzvārds un paraksts) 



 
 

 

 
§66 

Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos 
 

Izskatot Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas, personāla speciālistes Sanitas 
Saksones 2015.gada 15.aprīļa iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas 15.04.2015.sēdē (protokols Nr.4/2015§29), ievērojot Saulkrastu novada domes 
2015.gada 25.marta domes sēdē pieņemto lēmumu “Par reorganizāciju” (protokols Nr.4/2015 
§48), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, MK 
30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, MK 
29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktiem, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas  nodaļas amatu sarakstu. 

 

Amatu saime, 
apakšsaime 

* 

Amata 
līmenis 

** 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa**  

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs ** 

(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas  
kods 

51.Teritorijas 
plānošana 

II 

Labiekārtošanas 
daļas vadītājs- 

teritorijas 
labiekārtošanas 

speciālists 

1 9 994 836,80 1213 23 

51.Teritorijas 
plānošana 

II 
Ainavu 

arhitekts 
1 9 994 822,58 2162 01 

13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

V 
Labiekārtošanas 

strādnieks 
1 7 788 609 9214 03 

13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IV 
Labiekārtošanas 

strādnieks 
1 5 620 540 9214 03 

3.Apsaimniekošana II B 
Kapsētas 
pārzinis 

1 8 874 694,52 5151 20 

3.Apsaimniekošana II A 
Kapsētas 

pārziņa palīgs 
1 6 700 549,39 5151 21 

13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 
Kapsētas 
teritorijas 
sētnieks 

1 1 403 397,14 9613 01 

3.Apsaimniekošana II C 
Nekustamā 

īpašuma 
speciālists 

3 9 994 890 3142 17 

 
2. Veikt izmaiņas apstiprinātajā Saulkrastu novada domes administrācijas amatu 

sarakstā. 
 



 
 

 

Amatu saime, 
apakšsaime 

* 

Amata 
līmenis 

** 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa**  

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs ** 

(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas  
kods 

1. Administratīvā 
vadība 

IV A2 

Izpilddirektora 
vietnieks 

nekustamā 
īpašuma 

jautājumos 

1 14 2264 1239 1112 39 

 
3. Papildināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas amatu sarakstu ar jaunu amata vienību. 

Amatu saime, 
apakšsaime* 

Amata 
līmenis

** 
 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa**  

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs ** 

(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas  
kods 

Nr.12.3 Finanšu 
uzskaite un 

analīze pašvaldībā 
II 

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 
administrators 

1 9 994 994 4311 06 

* MK noteikumi Nr.1075 
** Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 

 
4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors A.Arnis. 



 
 

 

§67 
Par precizējumu izteikšanu 28.01.2015 domes sēdes lēmumā Nr.1§27  

“Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības sastāva” 
 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara 
2014.gada 10.decembra iesniegumu par atsevišķiem nepabeigtiem būvniecības objektiem, kas 
izskatīts 2015.gada 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1), galvenās grāmatvedes 
Jolantas Rudzītes 2015.gada 10.aprīļa iesniegumu, kas izskatīts 2015.gada 15.aprīļa Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§23) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.1999. 
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 10. punktā 
noteikto,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

2. Izteikt lēmuma 1.2. punktu šādā redakcijā: 
„1.2.Upes ielas koka laipas ar labiekārtošanas elementiem, uzskaites vērtība 26455,73 

euro, kopējais garums 460 metri”.  
 



 
 

 

§68 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu BJDC “Saulespuķe” 

 
 Izskatot BJDC “Saulespuķe” vadītājas I.Feldmanes 14.04.2015. iesniegumu, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§27), 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem BJDC “Saulespuķe” 
(Struktūrvienība 082) budžetā 150,00  euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju), lai nodrošinātu BJAC “Saulespuķe” 
darbību. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, 
iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 



 
 

 

§69 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  

Pirmās ielas pagaidu brauktuves ierīkošanai 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 
13.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
15.04.2015. sēdē (protokols Nr.4§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā “Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” 
(Struktūrvienība 01723) budžetā 6500,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 5213 (Transporta būves), lai atmaksātu pašvaldības piederošās Pirmās ielas 
pagaidu brauktuves 100m ierīkošanai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
 



 
 

 

§70 
Par grozījumiem 2015.gada budžeta pozīcijās 

 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 13.04.2015. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2015. sēdē (protokols 
Nr.4§25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo 

gadu” (EKK 1.111) par 36 648,00 euro; 
1.2. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas sociālajam asistentam” (EKK 

18.629) par 6 790,00  euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2015.gada izdevumos: 

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
(Struktūrvienība 0173) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 2275 (Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta) par 36 648,00  euro. 

2.2. Palielināt izdevumu pozīciju “Asistenti Saulkrastu vidusskolā” 
(Struktūrvienība 02, finansējums 132 ) budžeta izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 1150 (Līgumdarbu algas) par 5 494 euro; 
2.2.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 1 296 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”, iekļaujot 
1. punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 
 
 
 



 
 

 

DOMES SĒDES LĒMUMS  
Saulkrastos 

29.04.2015. Nr.6 
§71 

Par saistošo noteikumu  
“Grozījumi 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2015 “Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” izdošanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības finansista G.Vīganta 01.04.2015. iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdē (protokols 
Nr.4§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 
46.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 28.01.2015. 
saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2015.gada budžetu” (pielikumā). 

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

 



 
 

 

 
2015.gada 29.aprīļa SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 8/2015 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.6/2015§71) 

 
 

“Grozījumi 28.01.2015.saistošajos noteikumos Nr. SN 1/02015  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” 

 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2015  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” šādus 
grozījumus: 

1.1.Palielināt budžeta ieņēmumus par 47 964,00 euro (pielikums Nr.1); 
1.2.Palielināt budžeta izdevumus par 47 964,00 euro (pielikums Nr.2) 
1.3.Veikt grozījumus 2015.gada speciālā budžeta izdevumos (pielikums Nr.40); 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 
 
 



 
 

 

§72 
 Par kapitālsabiedrību 2014. gada pārskatu  

apstiprināšanu 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
13.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.04.2015. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§24), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem 
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 2014.gada pārskatu;  
2. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2014.gada pārskatu . 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

§73 
 Par SIA ZAAO 2014. gada pārskata  

apstiprināšanu 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
13.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.04.2015. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§36), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem 
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2014.gada pārskatu. 
  

 
§74 

Par 2014. gada pašvaldības pārskatu apstiprināšanu 
 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenās grāmatvedes Jolantas Rudzītes 
13.04.2015. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.04.2015. Finanšu 
komitejas sēdē (protokols Nr.4§37), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem 
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2014. gada pārskatu. 
2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada pārskatu. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs” 2014. gada pārskatu. 
 
 

§75 
Par Saulkrastu novada domes 25.03.2015. sēdes lēmuma Nr.4, §21 „Par adreses 

piešķiršanu” atcelšanu un par adreses piešķiršanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista Arta 
Blankenberga, 23.04.2015. iesniegumu, un atkārtoti izskatot Jāņa Kraukļa, dzīv.Saulkrasti 10, 
Īves pag., Talsu nov., 17.03.2015. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 



 
 

 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 25.03.2015. sēdes lēmumu Nr.4, §21 „Par adreses 
piešķiršanu”. 

2. No nekustamā īpašuma Ostas iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 8033 501 0017, atdalāmai ēkai – kafejnīcai ar kadastra apzīmējumu 
8033 001 0168 042, piešķirt adresi:    

 Bērzu aleja 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
 

 
 
 

§76 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” izdošanu 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākās ekspertes Vitas 
Spitanes iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabu) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” projektu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu “Par reorganizāciju” un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 
29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Saulkrastu novadā”” (1.pielikums). 

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

3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas“. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā 2015.gada 1.jūlijā. 
 

 



 

 

 
2015.gada 29.aprīļa SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 9/2015/2015 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.6/2015§76) 

 
 Izdoti 

Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.6/2015§76) 
 

“Grozījumi 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likumu,  
Veterinārmedicīnas likumu,  

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1192 „Klaiņojošu suņu un kaķu 
izķeršanas kārtība”, 

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu 

apmācībai” 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” (turpmāk - 
Noteikumi) šādu grozījumu: 

10.7. Aizstāt Noteikumu 4.punkta otrajā teikumā vārdus “novada dome” ar vārdiem 
„pašvaldības policija”. 

 
2. Noteikumi stājas spēkā likuma 2015.gada 1.jūlijā. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 9/2015 
“Grozījumi 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījums veikts, ņemot vērā iestādes “Saulkrastu novada 
dome” struktūrvienību reorganizāciju. 

2. Īss projekta satura izklāsts  Ar 2015.gada 1.jūniju Saulkrastu novada pašvaldībā 
mājas (istabas) dzīvniekus reģistrēs Saulkrastu 
pašvaldības policija. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs        E.Grāvītis 

 
 

 
 
 
 

§77 
Par grozījumiem Telpu nomas maksas cenrādī  

Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs 
 
 Izskatot Saulkrastu Zvejniekciema vidusskolas direktora p.i. V.Tinkusas 2015.gada 
21.aprīļa iesniegumu par telpu nomas maksu Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam un Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 
2015.gada 22.aprīļa iesniegumu par nomas maksas apstiprināšanu Saulkrastu virtuves blokā, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu b) apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 3. un 4.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 



 

 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Telpu nomas maksas cenrādī Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs (pielikumā). 

 
 



 

 

2015.gada 29.aprīlī    
Apstiprināti  

Saulkrastu novada domes  
2015.gada 29.aprīļa sēdē  

(prot. Nr.6/2015§77)  
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta  
Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515  

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
 iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas  

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”3.punktu 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta iekšējos noteikumos „Telpu nomas 
maksas cenrādis Saulkrastu novada pašvaldības iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) šādus 
grozījumus: 

 
1.1. izteikt Noteikumu 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“1.2. virtuve – 0,15 euro par 1m2 mēnesī un PVN, kā arī papildus maksa par izlietoto 
elektroenerģiju, ūdeni un atkritumu izvešanu; maksā par telpu nomu iekļauts virtuves 
inventārs un siltumenerģijas patēriņš;”; 
 
1.2. izteikt Noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.2. virtuve – 0,15 euro par 1m2 mēnesī un PVN, kā arī papildus maksa par izlietoto 
elektroenerģiju, ūdeni un atkritumu izvešanu; maksā par telpu nomu iekļauts virtuves 
inventārs un siltumenerģijas patēriņš;”. 
 

2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.maijā. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs        E.Grāvītis 

 
 
 
 
 
 
 
 

§78 
Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu vidusskolu un Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizāciju 

 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores V.Kalnakārkles 22.04.2015 iesniegumu 
Nr.1-21.1/067 Par Saulkrastu vidusskolas Koplīguma izskatīšanu un apstiprināšanu, un 
pamatojoties uz Darba likuma 17.panta pirmo un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 



 

 

21.panta pirmās daļas 27.punktu 
 

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

1. Noslēgt darba koplīgumu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
Saulkrastu vidusskolas arodbiedrības pirmorganizāciju (darba koplīguma projekts 
pielikumā). 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā 
īpašuma jautājumos Aivaru Gavaru Saulkrastu novada domes vārdā parakstīt darba 
koplīgumu. 

3. Uzdot Saulkrastu vidusskolas direktorei V.Kalnakārklei nodrošināt šī lēmuma 
1.punktā norādītā koplīguma noslēgšanu ar viņas vadītās izglītības iestādes darbinieku 
pārstāvjiem. 



DARBA KOPLĪGUMS 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

2015.gada ____.aprīlī 
 
Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Aivara Gavara personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar 29.04.2015 Domes sēdes lēmumā Nr. 6/2015§78 noteikto pilnvarojumu, un 

Saulkrastu vidusskola, izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4313901093, adrese 
Smilšu iela 3, Saulkrastu novads, LV 2160, tās direktores Veltas Kalnakārkles, kura rīkojas uz 
Saulkrastu vidusskolas nolikuma pamata (turpmāk – iestāde), personā (turpmāk kopā saukti - 
Darba devējs), no vienas puses, 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas 
arodbiedrības pirmorganizācija, tās priekšsēdētājas Ineses Petrošinas personā, kuras 
pilnvarojumu slēgt šo līgumu apliecina Saulkrastu vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizācijas 201_.gada __._____________ sēdes protokols Nr.__ (turpmāk – 
arodbiedrība), kas pārstāv visus iestādes darbiniekus, no otras puses, (turpmāk – Puses),  

ievērojot Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, noslēdz šādu darba koplīgumu (turpmāk 
– darba koplīgums), kas ir saistošs Darba devējam un visiem iestādes darbiniekiem, un nosaka 
darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, 
kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām 
saistītus jautājumus: 
 

1.Vispārīgie noteikumi 
1.1.Par Darba devēju šī darba koplīguma izpratnē uzskatāma Saulkrastu novada dome vai 

Saulkrastu vidusskola, atkarībā no tā, ar kuru no minētajiem subjektiem slēgts 
konkrētā darbinieka darba līgums.  

1.2. Darba devējs atzīst arodorganizāciju kā vienīgo darbinieku juridisko pārstāvi, izskatot 
darba samaksas, materiālās stimulēšanas, darba aizsardzības un citus šajā darba 
koplīgumā paredzētos jautājumus, kā arī piedaloties kolektīvajās sarunās. 

1.3.Izpildot līgumā ietvertās saistības, ikdienas darba attiecībās tiks uzturēta savstarpēja 
uzticība, saprašanās un atklātība. Gadījumā, ja radīsies nesaprašanās vai viedokļu 
atšķirība, konfliktus risina izlīgšanas komisija, kas izveidota no Pušu pilnvarotiem 
pārstāvjiem. Izlīgšanas komisijas pārstāvjus no Darba devēja puses norīko ar iestādes 
vadītāja un Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, savukārt no 
darbinieku puses – ar arodkomitejas lēmumu. 

1.4.Darba koplīguma darbības laikā Darba devējs atturas no pasākumiem, kas pasliktina 
darbinieku stāvokli, salīdzinājumā ar šajā darba koplīgumā pieņemtajām saistībām, 
savukārt darbinieki neizvirza jaunas prasības par jautājumiem, kuri iekļauti darba 
koplīgumā un tiek pildīti no Darba devēja puses. 

1.5.Darba koplīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar 
Darba devēju. 

1.6.Darba koplīgums tiek slēgts uz vienu gadu un tas stājas spēkā dienā, kas to ir 
parakstījušas visas Puses. Ja Puses pēc darba koplīguma termiņa beigām nenoslēdz 
jaunu darba koplīgumu, uzskatāms, ka tās ir abpusēji vienojušās par darba koplīguma 
izbeigšanu. 

1.7.Izglītības iestādes reorganizācijas gadījumā šis darba koplīgums ir saistošs jaunajam 
darba devējam līdz šī darba koplīguma termiņa beigām.  

1.8.Izmaksas, kas izriet no darba koplīguma izpildes, sedz Darba devējs no iestādes 
budžeta līdzekļiem. 



 

 

1.9.Puses nevar vienpusēji atteikties no atsevišķu ar darba koplīgumu uzņemto saistību 
izpildes. Grozījumi darba koplīgumā ir izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties. 

1.10. Darba koplīguma noteikumi, kas regulē darbinieku atlīdzību (darba samaksa, 
sociālās garantijas un atvaļinājumi) ir spēkā tiktāl, ciktāl tos neierobežo ārējais 
normatīvais akts. 

 
2. Pušu pienākumi 

2.1.Darba devējs, atbilstoši tā kompetencei, apņemas: 
2.1.1. pildīt pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot iestādes nolikumu, 

darba kārtības noteikumus, Saulkrastu novada domes pieņemtos saistošos 
noteikumus, lēmumus un vadības rīkojumus, kā arī nodrošināt darba koplīguma 
noteikumu izpildi; 

2.1.2. radīt nepieciešamos apstākļus darbinieku darba pienākumu izpildei; 
2.1.3. mēneša laikā pēc darba koplīguma apstiprināšanas darbinieku kopsapulcē vai 

darba koplīguma noteikumu grozīšanas iepazīstināt darbiniekus ar jauno darba 
koplīguma redakciju, kā arī informēt par to darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās 
attiecības nodibinātas darba koplīguma spēkā esamības laikā. 

2.1.4. sekmēt iestādes attīstību, kā arī nodrošināt darbiniekiem veselībai nekaitīgus un 
drošus darba apstākļus. 

2.1.5. laikus informēt darbinieku pārstāvjus par nodomu pieņemt lēmumus, kas var 
ietekmēt darbinieku intereses.  

2.1.6. iestādes vadītājs informē arodbiedrību par jaunu darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu ar iestādes darbiniekiem. 

2.2.Darbiniekiem ir pienākums pastāvīgi rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas 
celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

2.3.Darbinieku pārstāvji apņemas: 
2.3.1. Darbinieku strīdus risināt sarunu ceļā, izmantojot pieejamās ārpustiesas strīdu 

risināšanas metodes; 
2.3.2. neizpaust to rīcībā esošo informāciju, ko Darba devējs rakstveidā ir noteicis par 

konfidenciālu; 
2.3.3. pārstāvēt un aizstāvēt darbinieku kopīgās darba intereses attiecībās ar Darba 

devēju darba tiesisko attiecību, darba samaksas, darba aizsardzības, drošības, 
sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumos, kā arī darba un atpūtas 
režīma organizācijas jautājumos.  

 
3. Darba tiesiskās attiecības 

3.1. Darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darba līguma noslēgšanas brīdi, kad 
darbinieks un Darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī 
darbinieka pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un Darba devēja rīkojumiem. Darba 
līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. 

3.2.Darba devējs nodrošina nodarbinātības priekšrocības darbiniekiem, ievērojot 
darbinieka profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus. Darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju un sasniegtos darba rezultātus izvērtē iestādes vadītājs, 
atbilstoši iestādes izstrādātiem kritērijiem. 

3.3.Darbiniekam nav tiesības atsaukt savu darba līguma uzteikumu. 
3.4.Darbiniekam atļauts slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem, ja tas netraucē 

darba pienākumu izpildi un nepasliktina darba kvalitāti. 
 

4. Darba samaksas noteikumi 
4.1.Iestādes vadītājs nodrošina pedagogus ar atbilstošu darba slodzi un nosaka darba 

samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību apstiprināto 



 

 

mērķdotāciju apmēru un noslēgtajiem darba līgumiem. Darbinieku darba samaksas 
kārtību nosaka atbilstoši personāla sarakstam.  

4.2.Darba algu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par nostrādāto laiku līdz 
atvaļinājumam, izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma sākuma. 

4.3.Darba samaksas izmaksa noteikta divas reizes mēnesī līdz katra mēneša 24. (divdesmit 
ceturtajam) datumam (avanss) un līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam. Darba 
samaksas izmaksas dienā Darba devēja grāmatvedība izsniedz darbiniekiem aprēķinu, 
kurā norādīta darba alga, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.  

4.4.Nosakot prēmiju vai materiālās stimulēšanas apmērus darbiniekiem, Darba devējs 
saskaņo tos arī ar arodbiedrību. 

 
5. Darbinieku sociālās garantijas 

5.1.Iestāde nodrošina iespēju paaugstināt darbinieka kvalifikāciju, ja šādi kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi ir tieši saistīti ar darbinieka tiešo darba pienākumu izpildi. 
Iestāde, savas kompetences ietvaros, informē darbinieku par kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējām. 

5.2.Ja darbinieks apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, lai iegūtu amata 
pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, Darba devējs no iestādes budžeta 
līdzekļiem sedz ceļa izdevumu izmaksas, pamatojoties uz darbinieka iesniegtiem ceļa 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Ja kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 
notiek ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, Darba devējs samaksā dienas naudu. 

5.3.Darbinieki, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var saņemt 
šādas materiālas garantijas, konkrētam mērķim piešķirtā iestādes budžeta ietvaros: 

5.3.1. vienreizējs materiāls pabalsts darbinieka ģimenei, darbinieka nāves gadījumā 215 
euro; 

5.3.2. vienreizējs pabalsts darbinieka tuvu ģimenes locekļu (tēvs, māte, bērns, laulātais, 
brālis, māsa, vecvecāki, adoptētājs, adoptētais) nāves gadījumā 215 euro apmērā; 

5.3.3. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem apmaksā obligātās veselības 
pārbaudes kartes izdevumus un ikgadējās medicīniskās pārbaudes izdevumus līdz 
35 euro, iesniedzot iestādes vadītājam stingrās uzskaites kvītis, ja šos izdevumus 
nesedz Līguma 5.3.5.punktā noteiktā veselības apdrošināšana; 

5.3.4. Darba devējs no iestādes budžeta līdzekļiem sedz darbinieka redzes korekcijas 
līdzekļu iegādes izdevumus, pamatojoties uz arodārsta un okulista (vai 
optometrista) sniegto slēdzienu, okulista vai optometrista izrakstīto recepti redzes 
korekcijas līdzekļa iegādei un iesniegtā iegādi apliecinošā dokumenta, 
nepārsniedzot 100 euro apmēru; 

5.3.5. Darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, 
iegādājoties tās vienotā iepirkumā ar citām Saulkrastu novada pašvaldības 
iestādēm. 

5.3.6. Darba devējs darbiniekam, kuram atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, aizejot 
ikgadējā atvaļinājumā izmaksā pabalstu līdz 50% apmērā no darbiniekam noteiktās 
vienas mēnešalgas, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajam 
iestādes budžetam.  

5.3.7. Darba devējs pamatdarbā strādājošajam pedagogam, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 
izmaksā pabalstu 75 euro apmērā pirms nodokļu nomaksas, ja tam ir paredzēti 
līdzekļi iestādes budžetā. 

5.4.Darba devējs, plānojot nākamā gada budžetu, paredz līdzekļus darba koplīguma 
izpildei un sociālajām garantijām. Darbinieks pēc iespējas informē Darba devēju par 
plānotajiem notikumiem saistībā ar sociālo garantiju izmaksām. 

 



 

 

6. Darba aizsardzība. Darba vide 
6.1.Darba devējs nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus 

saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, citiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības 
jomā. Nodrošina ikgadējo darbinieku apmācību darba drošībā. 
Iestādes vadītājs organizē un nodrošina ikdienas darbavietas uzkopšanu. Darbinieks 
darbavietu uztur kārtīgu un vispārējām sanitārām un higiēnas normām atbilstošu. 

6.2.Iestādes vadītājs, gadījumos, ja darbinieku nosūta ārpus pastāvīgās darbavietas, 
nodrošina transportu vai sedz darbinieka ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā, 
pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem. 

6.3.Darba devējs nodrošina darbiniekus ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru un 
darba līdzekļiem. 

6.4.Darbinieks uzņemas pilnu atbildību par viņa rīcībā nodoto aprīkojumu, tā saglabāšanu. 
 

7. Darba un atpūtas laiks 
7.1.Darbinieku, izņemot pedagogu, darba laiku nosaka iestādes iekšējās darba kārtības 

noteikumi. 
7.2.Darbiniekiem tiek noteikta 5 dienu darba nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām – 

sestdiena un svētdiena. 
7.3.Pedagogiem darba laiku nosaka saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto mācību 

stundu sarakstu. 
7.4.Skolēnu brīvlaikos pedagogiem darba laiks tiek noteikts saskaņā ar tarifikāciju. 

Pedagogi veic metodisko tēmu izstrādes un pilnveides, paaugstina savu profesionālo 
kvalifikāciju. 

7.5.Darbiniekiem, ievērojot darba organizācijas īpatnības, turpmāk minētajos izņēmuma 
gadījumos var piešķirt papildu apmaksātas brīvdienas, to izmantošanas kārtību 
saskaņojot ar iestādes vadītāju: 

7.5.1. sakarā ar darbinieka stāšanos laulībā – ne vairāk kā 3 darba dienas; 
7.5.2. vecākiem, kuru bērni 1.septembrī uzsāk mācības 1.-4.klasē – 1 diena;  
7.5.3. darbinieka vai viņa bērna izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot 

izglītības iestādi - 1 darba diena. 
7.6.Atvaļinājumus bez darba samaksas saglabāšanas, mācību atvaļinājumus, bērna 

kopšanas atvaļinājumus, bērna kopšanas atvaļinājumus un atvaļinājumu bērna tēvam 
sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir atbilstoši darbinieku iesniegumiem un saskaņā ar 
Darba likumu.  
 

8. Atvaļinājumi 
8.1.Pedagogiem un darbiniekiem tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 

attiecīgi 8 (astoņas) vai 4 (četras) kalendārās nedēļas. Atvaļinājumu piešķir, 
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un atvaļinājuma grafiku, kas saskaņots ar 
Arodbiedrību. 

8.2.Darbiniekiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 16 gadu vecumam, tiek piešķirts apmaksāts 
papildatvaļinājums: 

8.2.1. par vienu bērnu – 2 darba dienas gadā; 
8.2.2. par diviem bērniem – 3 darba dienas gadā; 
8.2.3. par trīs un vairākiem bērniem – 4 darba dienas gadā; 
8.3.Ja darbinieks iestādē bez pārtraukuma ir nodarbināts turpmāk norādīto laiku, viņam 

tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums: 
8.3.1. 5-9 gadus – 1 darba diena gadā; 
8.3.2. 10-15 gadus – 2 darba dienas gadā; 
8.3.3. 15 un vairāk gadus – 3 darba dienas gadā. 



 

 

8.4.Darbiniekiem, kuri savu darba pienākumu ietvaros, katru darba dienu vismaz divas 
stundas strādā ar displeju, tiek piešķirtas papildu trīs apmaksātas atvaļinājuma dienas 
gadā. 

8.5.Darba noteikumu pārkāpumu gadījumā, ja tas tiek fiksēts darba koplīguma darbības 
laikā, papildatvaļinājumu nepiešķir. 

8.6.Darba devējs var piešķirt darbiniekiem papildatvaļinājumu bez darba algas 
saglabāšanas ģimenes apstākļu vai citu svarīgu iemeslu dēļ, pamatojoties uz 
darbinieka motivētu iesniegumu. 

8.7.Piešķirto papildatvaļinājuma dienu skaits var tikt summēts, taču kopsummā tas 
nepārsniedz 7 (septiņas) darba dienas. Papildatvaļinājums tiek piešķirts pēc pilna 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas laika posmā līdz nākamā gada 
ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 

8.8.Ja darbinieks tiek atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma darba apstākļu dēļ, neizmantotās 
atvaļinājuma dienas tiek piešķirtas citā laikā, Pusēm vienojoties. 

 
9. Arodbiedrības darbība 

9.1.Arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses pārrunās ar Darba devēju. 
9.2.Arodbiedrības sapulces un citi pasākumi notiek ārpus darba laika. Darba laikā tās var 

notikt tikai pēc rakstveida vienošanās ar Darba devēju. 
9.3.Arodbiedrība apņemas sekot darba koplīguma izpildei un izmantot visas normatīvajos 

aktos noteiktās iespējas. Lai nodrošinātu darba koplīguma prasību ievērošanu, 
arodbiedrības priekšsēdētājs reizi pusgadā informē darbiniekus par darba koplīguma 
ievērošanu un izpildi. 

9.4.Arodbiedrība informē Darba devēju par darbinieku piederību arodbiedrībai. 
9.5.Arodbiedrība sniedz bezmaksas konsultācijas arodbiedrības biedriem darba un sociālo 

tiesību jautājumos, palīdz risināt konfliktsituācijas. 
9.6.Atsaucoties uz augstākās arodbiedrības organizētām protesta akcijām, rīcību iestādē 

saskaņo ar iestādes vadītāju. 
9.7.Arodbiedrībai ir tiesības piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku 

intereses un būtiski ietekmē darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību iestādē.  
 

10. Noslēguma jautājumi 
10.1. Puses apņemas ievērot darba koplīguma noteikumus. 
10.2. Darba koplīgums ir juridisks dokuments, un tas ir saistošs Pusēm visu tā darbības 

laiku. 
10.3. Darba koplīgumu tā darbības laikā var grozīt tikai tad, ja Puses par to vienojas 

rakstveidā. 
10.4. Darba koplīgumu var izbeigt pirms termiņa saskaņā ar līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 
10.5. Darba koplīgums sastādīts 3 identiskos eksemplāros – viens glabājas pie iestādes 

vadītāja, otrs pie arodbiedrības pilnvarotās personas, trešais – Saulkrastu novada 
domes lietvedībā. 

10.6. Darba koplīgums sastādīts uz 6 lapām. 
 
Pušu paraksti: 
 
IESTĀDES direktore:     ARODBIEDRĪBAS priekšsēdētāja 
_________________________   _______________________ 
Velta Kalnakārkle     Inese Petrošina 
 
 
SAULKRASTU NOVADA DOMES  



 

 

Izpilddirektora vietnieks tehniskajos  
un nekustamā īpašuma jautājumos 
_________________________________ 
Andrejs Arnis 
 
 
Darba koplīgums apstiprināts darbinieku kopsapulcē: 
__________________________________________________ 
Pielikumā kopsapulces dalībnieku saraksts. 



§79 
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma  

2012. -2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu   
 
        Izvērtējot Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, atbilstoši  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2015.gada 15.aprīļa atzinumam (protokols 
Nr.4) un  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta  pirmo un piekto daļu; 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādi.  
3. Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Līci. 
4. Apstiprināt teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādes Darba 

uzdevumu (Pielikums Nr.1). 
5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
 
 



 

 

Pielikums Nr.1 
DARBA UZDEVUMS 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādei 
 

1. Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādes 
pamatojums: 
1.1. Ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 29. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 7,§ 33) ir 
apstiprināta „Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25.gadu perspektīvā”, kurā ir 
noteiktas arī vadlīnijas Saulkrastu novada teritorijas plānošanai. 
1.2. 2013.gada 30.aprīlī pieņemti Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
1.3. 2013. gada 9. jūlijā pieņemti grozījumi “Būvniecības likumā” (spēkā no 01.10.2014.). 
1.4. 2014.gada 12. martā pieņemti grozījumi “Teritorijas attīstības plānošanas likumā”. 
1.5. 2014.gada 14.oktobrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā no 01.05.2015.), kas nosaka 
vispārīgās prasības novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturam un izstrādes 
kārtībai, kā arī teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izmantošanai. 
1.6. 2014.gada 30. oktobrī pieņemts “Zemes pārvaldības likums” (spēkā no 01.05.2015.), kas 
nosaka ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. 
1.7. 2014.gada 8.jūlijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”. 
1.8. 2014.gada 19.augustā Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus 
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas izmaina prasības visu veidu būvju projektēšanas 
sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai, būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai, kā arī 
minēto procesu norises kārtību. 
1.9. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta 1.daļā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 
bet likuma 23.panta 5.daļā ir noteikts, ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā 
pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā.  
 
2. Izstrādes uzdevumi: 
2.1. Izvērtēt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam atbilstību spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem ar augstāku juridisko spēku. 
2.2. Izvērtēt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam atbilstību „Saulkrastu 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 25.gadu perspektīvā”, pārskatot teritorijas plānojumā 
noteiktās Saulkrastu pilsētas administratīvās robežas. 
2.3. Izvērtēt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskajā un teksta 
daļā noteiktās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, nepieciešamības 
gadījumā veicot grozījumus. 
 
3. Izejas materiāli: 
3.1. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam. 
3.2. Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25.gadu perspektīvā. 
3.3. Saulkrastu novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam. 
3.4. Institūciju izsniegtie nosacījumi un sniegtā informācija. 
 
4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē iesaistāmo institūciju saraksts, no kurām 
pieprasāmi nosacījumi un/vai informācija: 
4.1. Valsts Vides Dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde; 



 

 

4.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 
4.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 
4.4. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība; 
4.5. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 
4.6. Veselības inspekcija; 
4.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 
4.8. VAS „Latvijas dzelzceļš”; 
4.9. Valsts zemes dienests. 
 
5. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi 
Informāciju par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi ievietot laikrakstā “Saulkrastu 
domes ziņas” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv 
Četru nedēļu laikā pēc pašvaldības domes lēmuma par teritorijas plānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek organizēta publiskā 
apspriešana. 
Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts ne īsāks par 
četrām nedēļām, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīties ar redakcijas materiāliem Saulkrastu 
novada domes telpās un pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv. 
 
6. Kartogrāfiskā materiāla pamatne 
Teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuāli Valsts zemes dienesta izsniegti Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskie dati un Latvijas ģeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādāta topogrāfiskā plāna pamatne ar mēroga precizitāti 
1:2000 Saulkrastu pilsētas teritorijā un 1:10 000 pārējā Saulkrastu novada teritorijā. 
Teritorijas plānojuma grafisko daļu sagatavot vektordatu datnes formātā (dgn* un sph*). 
 
7. Vispārīgie jautājumi 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādes procesu 
organizēt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.  
 
 



 

 

§80 
 Par ES līdzfinansētā projekta ”Telpu remonts un aprīkojuma iegāde sabiedrisko 
aktivitāšu atbalstīšanai Saulkrastu novadā” iegādātā inventāra, iekļaušanu Saulkrastu 

novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā 
 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa 

Klibiķa 2015.gada 22.aprīļa iesniegumu par inventāra, kuru uzskaites vērtība ir zem 213 euro 
par vienību, pamatojoties uz Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 “Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" 54.1. punktu, projektos ir atbalstāma jaunu pamatlīdzekļu un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kuru grāmatvedības uzskaiti nodrošina 
atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartam Nr.7 "Pamatlīdzekļi", un pamatojoties Ministru 
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 10. punktu, kā arī izvērtējot būtiskumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt iegādātos aktīvus par ilgtermiņa ieguldījumiem un iekļaut Saulkrastu novada 
pašvaldības Saulkrastu domes pamatlīdzekļu sastāvā: 
 

Inventāra Nr. Daudzums Inventāra Nr. 
Iegādes cena 
EUR 

INV-04896 1, Tējkanna ZELMER 46,94 

INV-04897 1, 
Mikroviļņu krāsns 
ELEKTROLUX 85,36 

INV-05049 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05050 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05051 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05052 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05053 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05054 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05055 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05056 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05057 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05058 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05059 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05060 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05061 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05062 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05063 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-05064 1, Krēsls ar metāla kājām 28,46 
INV-00556 1, Monitors ar LED aizmuguri 98,93 

 
 
 

 



 

 

§81 
Par papildinājumu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 

 31.10.2007. domes sēdes lēmumā (protokola izraksts Nr.17 § 119 ) 
„Par SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’ pamatkapitāla palielināšanu” 

 
 Izskatot SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa Guntara Ozoliņa 24.04.2015. 
iesniegumu, pamatojoties uz to, ka ir uzsākts pamatkapitālā ieguldīto īpašumu reģistrācijas 
process un likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 
1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Papildināt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 31.10.2007. sēdes lēmuma „Par SIA 
,,Saulkrastu komunālserviss’’ pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.17§119) 2. 
punktu  ar teikumu šādā redakcijā: 
“Ņemot vērā, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss” zemesgrāmatā reģistrējamie 

īpašumi ir tieši saistīti ar sabiedrības vajadzībām sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu un 
ievērojot, ka SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kas 
dibināta Saulkrastu novada pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai un nodrošina 
sabiedrības vajadzībām komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), minēto funkciju sekmīgai 
nodrošināšanai SIA „Saulkrastu komunālserviss” sakārtot īpašumtiesības.”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 
 
 


