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Saulkrastu novada dome 
____________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

 
2019.gada 27.februārī  Nr. 6/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 27.februārī plkst. 14.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, 
Mārtiņš Kišuro, Santa Ancāne, Ervīns Grāvītis, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna 
Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Selga Osīte (personīgu iemeslu dēļ) 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi, aicina deputātus papildināt darba kārtību ar 
šādiem jautājumiem: 

 Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 
apstiprināšanu; 

 Par grozījumu 27.12.2018. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.921 ,,Par lietošanas 
mērķa noteikšanu zemes vienības daļām’’; 

 Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 
noteikumus Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu. 

 
N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības divus jautājumus “Par nekustamā īpašuma nodošanu 
atsavināšanai par nosacīto cenu” un “Par Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra 
saistošo noteikumu Nr.  SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” precizēšanu” un jautājumus, kas ir saistīti ar budžeta 
2019.gadam apstiprināšanu izskatīt sēdes sākumā. Deputātiem nav iebildumu. 
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N.Līcis aicina apstiprināt darba kārtību, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 
apstiprināšanu 

2. Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
3. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 
4. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 
5. Par jaunas nodaļas izveidošanu 
6. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu 
7. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu 
8. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.01.2019. domes sēdes, 30.01.2019. un 

13.02.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, likvidēšanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu 
10. Par adreses likvidēšanu 
11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
12. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
13. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
14. Par adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu 
15. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu 
16. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 
17. Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 
18. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu 
19. Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu 

 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

20. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
palīdzību audžuģimenei” apstiprināšanu 

21. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

22. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
23. Par Zvejniekciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
24. Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā 
25. Par 10.klases izveidošanu 2019./2020. mācību gadā 

 
Finanšu komitejas lēmumi 

26. Par iekšējo noteikumu apstiprināšanu 
27. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos noteikumos 

Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” apstiprināšanu 
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28. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, 
saskaņoti un noslēgti līgumi”” apstiprināšanu 

29. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 
noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

30. Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra noteikumos Nr. SN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto 
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”” apstiprināšanu 

31. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” 

32. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu 
33. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances   
34. Par transporta būvju uzņemšanu pašvaldības bilancē 
35. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda  

 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

36. Par nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
37. Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu saraksta, kuriem noteikts 

amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 
38. Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
39. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 

personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 
apstiprināšanu 

40. Par grozījumu 27.12.2018. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.921 ,,Par lietošanas 
mērķa noteikšanu zemes vienības daļām’’ 

41. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 
noteikumus Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu. 
 

§1 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

2019.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 

apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Informē deputātus par Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu 
un izdevumu sadaļu. Informē, ka, iespējams, pēc valsts budžeta apstiprināšanas, būs nepieciešama 
pašvaldības budžeta precizēšana. 
E.Grāvītis jautā par administrācijas budžeta izdevumu pozīciju “transportlīdzekļu noma”. 
N.Līcis skaidro, ka Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbiniekiem būs 
nepieciešams izmantot DACIA automašīnu, ko lieto priekšsēdētājs. Tāpēc, iespējams, būs jālemj 
par transportlīdzekļa nomu priekšsēdētājam.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu par izdevumiem reģionālās reformas koncepcijai. 
N.Līcis paskaidro, ka ir plānota reģionālā reforma, uzskata, ka Saulkrasti varētu būt novadu centrs, 
būs jāizvērtē apdzīvotība tuvākajās teritorijās, jāveic pētījums.  
E.Grāvītis jautā par atbalstu Vidzemes zvejnieku biedrībai. Diskusijā par finansējuma piešķiršanu 
piedalās: B.Veide, E.Grāvītis pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns, N.Līcis, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītājs P.Lielmanis. Deputāti vienojas paredzēt 2019.gada budžetā atbalstu 
Vidzemes zvejnieku biedrībai 1000 euro apmērā. 
E.Grāvītis uzdod jautājumu, kāpēc tik ievērojami tiek samazināta summa Iepirkumu komisijas 
darbinieku atalgojumiem.  



4 
 

N.Līcis atbild, ka ir plānots, ka darbs Iepirkumu komisijā netiks apmaksāts darbiniekiem, kuri 
strādā domē. 
G.Lāčauniece uzdod jautājumu par Informācijas Tehnoloģiju nodaļas budžetu, vai šogad tiks 
ieviesta elektroniskā balsošanas sistēma.  
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs K.Lielmanis atbild, ka ir plānots, ka deputāti varēs 
uzsākt izmantot balsošanas sistēmu marta domes sēdē. 
L.Vaidere jautā par Sabiedrisko attiecību nodaļas plānotiem izdevumiem kafijas aparāta iegādei. 
N.Līcis atbild, ka, ņemot vērā, ka domes kafijas aparāts viesu uzņemšanai ir sliktā darba kārtībā, 
plānots iegādāties jaunu.  
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja K.Neimane uzdod jautājumu par plānoto izdevumu 
samazinājumu komisijas darbinieku atalgojumiem. Vērš uzmanību, ka ar šādu summu, kas ir 
paredzēta budžetā, komisija var strādāt tikai četrus mēnešus.  
Finanšu daļas vadītājs – finansists G.Vīgants skaidro, ka pašlaik notiek darbs pie komisiju 
atalgojuma sistēmas izmaiņām. Ir plānots, ka komisijas locekļiem, kuri strādā domē, darbs 
komisijās netiks apmaksāts. Ja būs nepieciešams finansējums gada otrajā pusē, tiks veikti budžeta 
grozījumi.  
K.Neimane pauž viedokli par komisijas darba apstākļiem, par nepieciešamību palielināt 
atalgojumu komisijas sekretārei. 
N.Līcis informē, ka salīdzinoši ar iepriekšējo gadu budžeta projektā ir jauns pielikums – 
“Administrācija – tautsaimniecība”. Ierosina veikt izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(turpmāk – EKK) 2441 “ēku, telpu kārtējie remonti”, iekļaujot līdzekļus no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 190 000 euro apmērā, kā iespējamo maksājumu par veiktajiem 
remonta darbiem kultūras namā. EKK 2244 līdzekļus 8000 euro apmērā novirzīt kā dotāciju 
Saulkrastu slimnīcai siltuma sistēmas pārbūvei. Deputātiem nav iebildumu. 
Izskatot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta projektu, nodaļas vadītājs Aivars 
Gavars uzdod jautājumu par paredzētiem līdzekļiem apdrošināšanas polišu iegādei, norāda, ka 
pašlaik nodaļā ir 12 darbinieki un ir plānots izveidot vēl vienu amata vietu. Budžetā ir paredzēti 
izdevumi tikai 11 polisēm. Deputāti vienojas precizēt EKK 1227.  
L.Vaidere jautā par Saulkrastu sporta centra budžetā paredzētiem līdzekļiem slēpošanas trases 
uzturēšanai. Saulkrastu sporta centra vadītāja Aiva Aparjode atbild, ka ir plānots rīkot bezmaksas 
sacensības iedzīvotājiem, ja būs atbilstoši laika apstākļi.  
N.Līcis ziņo par Saulkrastu kultūras centra budžeta projektu, informē, ka, iespējams, būs jāveic 
precizējumi.  
Diskusija par Svētku un Neibādes ielas izmantošanu pasākumu rīkošanai. Diskusijā piedalās: 
A.Deniškāne, N.Līcis, Kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse. 
N.Līcis ierosina precizēt PII “Rūķītis” budžeta pozīcijas, novirzīt 2000 euro no EKK 2370 (mācību 
līdzekļu un materiāli) uz EKK 5240, lai veiktu projekta izstrādi teritorijas labiekārtošanai. Informē 
par plānoto teritorijas sakārtošanu. 
O.Vanaga uzdod jautājumu par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 
VJMMS) budžeta sadaļu pedagogu atalgojumiem.  
VJMMS direktore Ieva Lazdauska skaidro, ka sagatavošanas klases pedagogiem mēnešalgas 
apmērs ir 710 euro mēnesī, pārējiem 730 euro mēnesī. 
N.Līcis informē, ka ir plānots izstrādāt saistošos noteikumus, lai senioriem varētu daļēji apmaksāt 
pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanu. 
N.Līcis ziņo par budžeta sadaļu “Plānotie aizņēmumi”. A.Horsts pauž viedokli, ka plānot ņemt 
aizņēmumus var tikai pēc valsts budžeta apstiprināšanas.  
Diskusija par drošību uz gājēju pārējām, par ceļa zīmju izgaismošanu. Diskusijā piedalās: 
G.Lāčauniece, N.Līcis, B.Veide, A.Gavars, A.Horsts. 
N.Līcis informē deputātus par 2019.gada speciālā budžeta sadaļu.  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes 2019.gada budžeta un speciālā budžeta projektu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 
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1.punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Likums 
par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-4 (M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada saistošos noteikumus Nr. SN 1/2019 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada budžetu”. 
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 

Saulkrastu novada domes ēkā,  un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
Lēmums Nr.1016 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par jaunas amata vietas izveidošanu  

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
Ziņo N.Līcis. 
A.I.Zaharāns informē, ka Saulkrastu vidusskolā tika likvidēts amats “remontstrādnieks”, plānots 
izveidot amatu “Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļā, lai efektīvāk apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošās ēkas. 
 

Pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 19.februāra iesniegumu par jaunas 
amata vietas “Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” izveidošanu Saulkrastu novada domes 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā, ievērojot Ministru kabineta 
30.11.2010.noteikumus Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru 
kabineta 29.01.2013. noteikumus Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 
23.05.2017. noteikumus Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra 
iekšējos noteikumus Nr.IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību 
un mēnešalgu noteikšanas kārtību” un ievērojot Saulkrastu novada domes apvienotās 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas 2019.gada 20.februāra sēdes atzinumu 
(protokols Nr.1/2019§2),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. No 2019.gada 1.marta izveidot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļā jaunu amata vietu “Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis”. 
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Nr. 
p.k. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis  

Amata 
nosaukums 

Profesijas  
kods 

Algu 
grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs 

Amatu 
skaits  

Mēneš-
alga 

1. 3 
Apsaim-
niekošana 

II B 

Ēku un 
apsaimniekoja
mās teritorijas 
pārzinis 

5153 02 6 899 1 809 

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1017 protokola pielikumā. 

 
§3 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  
Ziņo N.Līcis. 
 
 Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu 
izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka- lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli 
un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”, ievērojot apvienotās 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas 2019.gada 20.februāra sēdes atzinumu 
(protokols Nr.1/2019§1),   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. No 2019.gada 30.marta likvidēt Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas amata vietas “galvenā grāmatveža vietnieks” un “algu grāmatvedis”. 

2. No 2019.gada  1.aprīļa izveidot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas divas jaunas amata vietas “vecākais grāmatvedis”: 

 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmeni

s 

Amata 
nosaukums 

Profesija
s  kods 

Algu 
grup

a 

Mēnešalgas 
maksimālai

s apmērs 
(euro) 

Amat
u 

skaits 

Mēnešalga 
konkrēta

m amatam 
(euro) 

14
. 

Grāmatvedīb
a 

III B 
Vecākais 
grāmatvedi
s 

2411 01 10 1287 1 1179 

14
. 

Grāmatvedīb
a 

III B 
Vecākais 
grāmatvedi
s 

2411 01 10 1287 1 1158 
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3. No 2019.gada  30.marta likvidēt Saulkrastu novada bibliotēkā 0,5 amata vietas 
“apkopējs”. 

4. No 2019.gada 15.aprīļa likvidēt pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” amata vietu 
“dārznieks”. 

5. No 2019.gada 1.marta likvidēt Saulkrastu kultūras centrā amata vietu “Tehniskais 
strādnieks. 

6. No 2019.gada 1.marta izveidot Saulkrastu kultūras centrā amata vietu “Ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

Amata 
nosaukums 

Profesijas  
kods 

Algu 
grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs 
(euro) 

Amatu 
skaits 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

3. 
Apsaim-
niekošana 

II A 
Ēku un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

5153 02 6 899 1 809 

 

7. Mainīt Saulkrastu kultūras centra amata vietas “pirmsskolas bērnu vokālās grupas 
vadītājs” amata nosaukumu uz “bērnu vokālās grupas vadītājs” un mainīt amata slodzi no 
“0,18” uz “0,24”. 

 
Lēmums Nr.1018 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 

Ziņo N.Līcis 
 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra iekšējo noteikumu 
Nr.IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu 
noteikšanas kārtību” noteikto kārtību ir veikta Saulkrastu novada domes izveidoto amatu 
klasifikācijas pārskatīšana. Amatu klasifikācijas pārskatīšanas rezultātā konstatēta nepieciešamība 
veikt grozījumus pašvaldības amatu klasifikācijā. 

 Lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes izveidoto iestāžu amatu sarakstu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām, kā arī lai nodrošinātu normatīviem aktiem atbilstošu pašvaldības amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojuma sagatavošanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 264 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām”, MK 30.11.2010. noteikumiem “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 19.02.2019. iesniegumu un 
apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdes 20.02.2019. 
atzinumu (protokols Nr. 1/2019§3),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Veikt šādus grozījumus Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu sarakstā: 
1.1. mainīt Saulkrastu novada domes Administrācijas amata vietas “automobiļa 

vadītājs” amata līmeni no “III” uz “II”, algu grupu no “7” uz “6”, maksimālās 
mēnešalgas apmēru no “996” uz “899”; 
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1.2. mainīt Attīstības un plānošanas nodaļas amata vietas “projektu vadītājs” amata 
līmeni no “II A” uz “II C”, algu grupu no “9” uz “10”, maksimālās mēnešalgas apmēru 
no “1190” uz “1287”; 

1.3. mainīt Saulkrastu novada bāriņtiesas amata vietas “bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks” amata līmeni no “II” uz “III”, algu grupu no “9” uz “11”, maksimālās 
mēnešalgas apmēru no “1190” uz “1382”; 

1.4. mainīt Saulkrastu novada bāriņtiesas amata vietas “lietvedis” amata līmeni no “II” 
uz “III”, algu grupu no “9” uz “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1190” uz 
“1093”; 

1.5. mainīt Saulkrastu novada bibliotēkas amata vietas “bibliotekārs” nosaukumu uz 
“bibliotēku informācijas speciālists”, noteikt amata līmeni “II”, algu grupu “8”, 
maksimālās mēnešalgas apmēru “1093”, profesijas kods 3433 02; 

1.6. mainīt Saulkrastu novada bibliotēkas amata vietas “apkopējs” amata līmeni no “I” 
uz “II A”, algu grupu no “1” uz “2”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “450” uz 
“530”; 

1.7. mainīt Saulkrastu novada būvvaldes amata vietas “būvvaldes arhivārs” amata 
līmeni no “II” uz “III”, algu grupu no “7” uz “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru no 
“996” uz “1093”; 

1.8. mainīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas amata vietas “Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājs, galvenais grāmatvedis” amata līmeni no “V A” uz “V B”, algu grupu 
no “12” uz “13”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1647” uz “1917”; 

1.9. mainīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas amata vietas “Finanšu daļas vadītājs, 
finansists” nosaukumu uz “Finanšu daļas vadītājs”, amata līmeni no “IV A” uz “IV 
B”, algu grupu no “12” uz “13”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1647” uz “1917”; 

1.10. mainīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas amata vietas “finanšu speciālists” amata 
līmeni no “II” uz “III”, algu grupu no “8” uz “9”, maksimālās mēnešalgas apmēru no 
“1093” uz “1190”; 

1.11. mainīt Jauniešu mājas amata vietas “bērnu un pusaudžu brīvā laika organizators” 
amata saimi no “39.Sociālais darbs” uz “35.Politikas ieviešana”, algas grupu no “9” 
uz “7”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1190” uz “996”; 

1.12. mainīt Jauniešu mājas amata vietas “apkopējs” amata līmeni no “I” uz “II A”, 
mēnešalgas grupu no “3” uz “2”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “705” uz “530”; 

1.13. mainīt Lietvedības un personāla nodaļas amata vietas “Lietvedības un personāla 
nodaļas vadītājs, personāla vadītājs” nosaukumu uz “Lietvedības un personāla nodaļas 
vadītājs”, algu grupu no “11” uz “12”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1382” uz 
“1647”; 

1.14. mainīt Lietvedības un personāla nodaļas amata vietas “vecākais lietvedis” amata 
līmeni no “III” uz “IV A”, mēnešalgas grupu no “9” uz “10”, maksimālās mēnešalgas 
apmēru no “1190” uz “1287”; 

1.15. mainīt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas amata vietas “ielu un ceļu 
apsaimniekošanas speciālists” amata līmeni no “II C” uz “III”; algu grupu no “9” uz 
“10”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1190” uz “1287”; 

1.16. mainīt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas 
amata vietas “Labiekārtošanas daļas vadītājs-labiekārtošanas speciālists” nosaukumu 
uz “Labiekārtošanas daļas vadītājs”; amata saimi no “51.Teritorijas plānošana” uz 
“3.Apsaimniekošana”, noteikt amata līmeni “III”, algu grupu “10”, maksimālās 
mēnešalgas apmēru “1287”; 

1.17. mainīt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas 
amata vietas “labiekārtošanas strādnieks” amata līmeni no “V” uz “IV”, algu grupu no 
“7” uz “5”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “996” uz “802”; 
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1.18. mainīt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas 
amata vietas “sētnieks” amata līmeni no “I” uz “II A”, algu grupu no “5” uz “2”, 
maksimālās mēnešalgas apmēru no “802” uz “530”; 

1.19. mainīt pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” amata vietas “pedagoga palīgs” 
nosaukumu uz “skolotāja palīgs”, profesijas kodu no “2359 05” uz “5312 01”; 

1.20. mainīt pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” amata vietas “sētnieks” algas grupu 
no “4” uz “2”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “705” uz “530”; 

1.21. mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “direktora vietnieks saimnieciskajā 
darbā” amata saimi no “2.Apgāde” uz “3.Apsaimniekošana”, noteikt amata līmeni 
“III”, algu grupu “10”, maksimālās mēnešalgas apmēru “1287”; 

1.22. mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “dežurants” amata saimi no “4.Apsardze 
un uzraudzība” uz “13.Fiziskais un kvalificētais darbs”, noteikt amata līmeni “II A”, 
algu grupu “2”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “530”; 

1.23. mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “garderobists” nosaukumu uz 
“dežurants”, noteikt amata saimi “13.Fiziskais un kvalificētais darbs”,  amata līmeni 
“II A”, profesijas kodu “9629 03”, maksimālās mēnešalgas apmēru “530”; 

1.24. mainīt Saulkrastu vidusskolas amata vietas “sētnieks”  amata līmeni no “III” uz “II 
B”, algu grupu no “4” uz “3”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “705” uz “608”; 

1.25. mainīt Saulkrastu sociālā dienesta amata vietas “lietvedis” amata līmeni no “II” uz 
“III”, algu grupu no “7” uz “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “996”  uz “1093”; 

1.26. mainīt Sociālās aprūpes mājas amata vietas “lietvedis” amata līmeni no “II” uz “III”, 
algu grupu no “7” uz “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “996”  uz “1093”.; 

1.27. mainīt Sociālās aprūpes mājas amata vietas “namu apsaimniekotājs” amata saimi no 
“13.Fiziskais un kvalificētais darbs” uz “3.Apsaimniekošana”, noteikt amata līmeni 
“II B”, algu grupu “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru “1093”; 

1.28. mainīt Saulkrastu sporta centra amata vietas “saimniecības pārzinis” profesijas 
kodu no “9333 08” uz “5151 11”; 

1.29. mainīt Saulkrastu sporta centra amata vietas “klientu apkalpošanas operators” 
profesijas kodu no “5151 01” uz “4222 04”. 

1.30. mainīt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra amata vietas “Tūrisma informācijas 
centra vadītājs” amata saimi no “1.Administratīvā vadība” uz “57.Tūrisma 
organizēšana”, noteikt amata līmeni “III”; 

1.31. mainīt Saulkrastu Tūrisma informācijas centra amata vietas “tūrisma informācijas 
konsultants” amata saimi no “23.Kientu apkalpošana” uz “57.Tūrisma organizēšana”; 

1.32. mainīt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas amata vietas “”lietvedis” 
mēnešalgu grupu no “10” uz “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “1287” uz 
“1093”; 

1.33. mainīt Zvejniekciema vidusskolas amata vietas “skolas māsa” amata līmeni no “I B” 
uz “III”, algu grupu no “5” uz “7”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “802” uz “996”; 

1.34. mainīt Zvejniekciema vidusskolas amata vietas “informācijas tīkla pārzinis” 
nosaukumu uz “datorsistēmu tehniķis”, mainīt profesijas kodu no “3514 01”  uz “3513 
01”, noteikt amata līmeni “II A”, algu grupu “8”, maksimālās mēnešalgas apmēru 
“1093”; 

1.35. mainīt Zvejniekciema vidusskolas amata vietas “sporta zāles pārzinis” nosaukumu 
uz “dežurants”, mainīt profesijas kodu no “5151 06” uz “9629 05”; 

1.36. mainīt Zvejniekciema vidusskolas amata vietas “sētnieks” amata līmeni no “II A” 
uz “II B”, mēnešalgu grupu no “2” uz “3”, maksimālās mēnešalgas apmēru no “530” 
uz “608”; 

1.37. mainīt Zvejniekciema vidusskolas amata vietas “garderobists” nosaukumu uz 
“dežurants”, mainīt profesijas kodu no “9629 03” uz “9629 05”; 

2. Lēmums stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi- pašvaldības iestāžu vadītāji. 
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Lēmums Nr.1019 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par jaunas nodaļas izveidošanu 

Ziņo N.Līcis.  
 

2019.gada 29.janvārī Saulkrastu novada domē ir saņemts pašvaldības izpilddirektora 
iesniegums par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidi, kas optimizētu un pilnveidotu pašvaldības 
sabiedrisko attiecību darbu, kā arī veidotu visu pašvaldības iestāžu savstarpēju un vienotu 
komunikāciju, tādejādi nodrošinot Saulkrastu novada atpazīstamību un informācijas par 
pašvaldības darbu pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrībai. 

Izvērtējot iesniegumā minēto un, pamatojoties uz 13.02.2019 Finanšu komitejas sēdes 
atzinumu (protokols Nr.2/2019§6) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Ar 2019.gada 1.martu izveidot Saulkrastu novada domes iestādes “Saulkrastu novada dome” 

sastāvā Sabiedrisko attiecību nodaļu, kas tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. 
2. Noteikt šādu Sabiedrisko attiecību nodaļas struktūru: 

2.1.nodaļas vadītājs; 
2.2. sabiedrisko attiecību speciālists. 

3. Apstiprināt Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas 
brīdi. 

4. Uzdot Juridiskai nodaļai veikt grozījumus 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.  

  
Lēmums Nr.1020 protokola pielikumā. 

 
§6 

Par Sabiedrisko attiecību nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un 
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 
noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumiem Nr.264 „Noteikumi par 
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”, 
Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu Nr.1020 “Par jaunas nodaļas 
izveidošanu”, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. 
IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu 
noteikšanas kārtību” un ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 
13.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2019§7),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
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1. No 2019.gada 1.marta pārcelt iestādes “Saulkrastu novada dome” administrācijas amata 
vietu “sabiedrisko attiecību speciālists” uz Sabiedrisko attiecību nodaļu. 

2. No 2019.gada 1.marta izveidot iestādē “Saulkrastu novada dome” jaunu amata vietu 
“Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs”. 

3. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrvienības “Sabiedrisko attiecību 
nodaļa” amatu sarakstu. 
 

Nr. 
p.k. 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis  

Amata 
nosaukums 

Profesijas  
kods 

Algu 
grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs 

Amatu 
skaits 

Mēneš-
alga 

2019 

1. 24 

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības 

III 

Sabiedrisko 
attiecību 
nodaļas 
vadītājs 

1222 03 11 1382 1 1313 

2. 24 

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības 

II 
Sabiedrisko 
attiecību 
speciālists 

2432 08 9 1190 1 1071 

 
4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.martā. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1021 protokola pielikumā. 

 
§7 

Par Saulkrastu novada pašvaldības  
2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 7.pantu, Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumiem Nr.264 „Noteikumi par Profesiju 
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, 
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 
var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, ievērojot apvienotās Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas, Sociālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas un Finanšu komitejas sēdes 20.02.2019. atzinumu (protokols nr.1/2019§4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-2 (E.Grāvītis, G.Lāčauniece), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada amatu un mēnešalgu sarakstu 
saskaņā ar lēmuma pielikumiem. 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī. 
 
Lēmums Nr.1022 protokola pielikumā. 
 



12 
 

Plkst. 15.22 tiek izsludināts pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 15.43. 
 

§8 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.01.2019. domes sēdes, 30.01.2019. un 

13.02.2019. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par domes sēdes lēmumu izpildi. 
30.01.2019. sēdes darba kārtības lēmums “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas 
Ainažu iela 26A, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” nav izpildīts, izsoles 
uzvarētājs ir atteicies, informācija ir nosūtīta nākamajam pretendentam. 
A.I.Zaharāns informē par aktuāliem projektiem.  
A.Horsts jautā par kultūras nama remontu, vai esošais līgums ļauj veikt apmaksu tikai par 
kvalitatīvi izdarītajiem darbiem. 
A.I.Zaharāns paskaidro līguma noteikumus. 
A.Horsts jautā par estrādes projektu. 
N.Līcis atbild, ka vēl nav saņemts Valsts vides dienesta atzinums. Ja būs jāpieņem lēmums par 
projekta turpināšanu vai izmaksām, tas tiks prezentēts komitejas sēdē.  
 

§9 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  

piešķiršanu, likvidēšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Ziņo B.Veide.  
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punkta platību 
uz 3175 ha. Deputātiem nav iebildumu. 
 
 Izskatot SIA “Limbažu mērniecības birojs” sertificēta mērnieka 21.12.2018. iesniegumu 
Nr.3-04/33-2018 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
“Timmāji”, (kadastra Nr.80330010399) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 13.02.2019. sēdē, protokols 
Nr.02/2019, pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, 
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 
“Adresācijas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var 
piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību 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”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar kadastra 
apz. 80330011576 – Jūras prospekts 62, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
platība 0,24 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 
0101, platība 0.3175 ha 

2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām, zemes ierīcības projektā ar kadastra 
apz.80330011575 – Jūras prospekts 64, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
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platība 0,24 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 
0101, platība 0.3174 ha. 

3. Atstāt nedalītu zemes vienību ar kadastra apz. 80330010839, piešķirot adresi zemei un 
ēkām Jūras prospekts 31, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,261 ha 

4. Likvidēt adresi “Timmāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
5. Lēmumu nosūtīt uz SIA “Limbažu mērniecības birojs” uz adresi Rīgas iela 16-413, 

Limbaži, LV-4001. 
6. Lēmumu un rēķinu par 2 (divu) adrešu piešķiršanu nosūtīt /vārds, uzvārds/uz pasta adresi 

/adrese/.   
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

Lēmums Nr.1023 protokola pielikumā. 
 

§10 
Par adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot VZD Adrešu reģistra daļas vadītājas vietnieces 07.02.2019. iesniegumu par adresi, 
kura nav piesaistīta nevienam objektam, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.02.2019. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.2/2019, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības 
piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 
19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes 
vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Likvidēt adresi “Oškalni”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 
 
Lēmums Nr.1024 protokola pielikumā. 
 

§11 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, un /vārds, uzvārds/, deklarētā 
dzīvesvieta /adrese/, 21.01.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem 
Saules iela 37A (kadastra Nr.80130030615) un Saules iela 37C (kadastra Nr.80130030676), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.02/2019, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2017 
,,Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu’’, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, Ministru kabineta 
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02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Saules iela 37A (kadastra Nr. 80130030615), un Saules 

iela 37C (kadastra Nr. 80130030676), Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
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. 
 
Lēmums Nr.1025 protokola pielikumā. 
 

§12 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot Skultes ostas pārvaldnieka, juridiskā adrese Upes iela 41, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 08.02.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanu īpašumam “Ostas zeme” (kadastra Nr.80330010709) Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 13.02.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē, protokols Nr.02/2019, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2017 
,,Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu’’, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Skultes osta” (kadastra Nr. 80330010709) 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu zemes 
vienībai ar kadastra apz.80330010414, platība 9.39 ha 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
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. 
 
Lēmums Nr.1026 protokola pielikumā. 
 

§13 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot SIA “Saulkrastu meži” direktora, juridiskā adrese Rīgas iela 66, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 08.02.2019. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam 
,,Zeltiņi” (kadastra Nr.80330040118) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kas izskatīts 
13.02.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.02/2019, 
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pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu’’, Zemes 
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi,” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Zeltiņi” (kadastra Nr. 80330040118) Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra 
apz.80330040590, platība 5.02 ha 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 
3. Lēmumu nosūtīt uz adresi /adrese/. 
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. 
 
Lēmums Nr.1027 protokola pielikumā. 
 

 
§14 

Par adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu 
Ziņo B.Veide. 
 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 21.01.2019. iesniegumu “Par 
adreses piešķiršanu”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 2019.gada 13.februāra sēdē, (protokols Nr.2/2019), pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 
noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9., un 19. punktu,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt zemei (kadastra apzīmējums 8013 001 0262) un ar to funkcionāli saistītai ēkai – 
dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 8013 001 0262 003) vienotu adresi: Lazdu iela 18, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

2. Likvidēt adresi: Lazdu iela 16/18, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 
3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/. 
4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

Lēmums Nr.1028 protokola pielikumā. 
 

§15 
Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu 

Ziņo B.Veide.  
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Saulkrastu novada domē iesniegta Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 6.februāra vēstule 

Nr.1.9/40 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”.  
Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 6.februāra vēstulē sniegta informācija, ka 2019.gada 

9.februārī /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ beidzas 2013.gada 24.jūlija Sociālā dzīvokļa īres 
līguma termiņš. Lai izskatītu jautājumu par līguma pagarināšanu, saskaņā ar 1997.gada 12.jūnija 
likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un Saulkrastu novada 
domes 2010.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu” 
Saulkrastu sociālais dienests nosūta 2019.gada 29.janvāra sēdes lēmumus Nr.5§2.1 un Nr.5§2.2 
“Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”. 

Ar Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 29.janvāra lēmumu Nr.5§2.1 “Par sociālā 
dzīvokļa īres līguma pagarināšanu” un lēmumu Nr.5§2.2 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu”, /vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ un 
/vārds, uzvārds/, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, likumiskais 
pamats apdzīvot sociālo dzīvokli ir zudis. 

Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” (turpmāk – 
Likums) 14.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres 
līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi zaudējuši 
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem.  

Likuma 14.panta ceturtajā daļā noteikts, ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā 
gadījumā īrnieks izteicis vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, noslēdzot jaunu 
dzīvojamās telpas īres līgumu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, pašvaldības 
dome var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Šādā gadījumā līdzšinējais sociālā dzīvokļa 
īres līgums tiek izbeigts un likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns 
dzīvojamās telpas īres līgums. 
  2010.gada 27.janvārī Saulkrastu novada dome ar lēmumu Nr.19 „Par sociālās dzīvojamās 
mājas statusa noteikšanu” nolēma noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldības īpašumā 
esošajai dzīvojamai mājai Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos.  

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu sociālās dzīvojamās mājas statusu atceļ attiecīgās 
pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu. 

Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 6.februāra vēstuli Nr.1.9/40 “Par sociālā 
dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta 
pirmo daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 
29.janvāra lēmumu Nr.5, §2.1 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, un lēmumu Nr.5, 
§2.2 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2019),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu Saulkrastu pašvaldības īpašumā esošajai 
dzīvojamai mājai Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējumu 
8013 001 0347 001, īpašuma tiesības uz kuru nostiprinātas Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļā (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0038 6513, 
Žurnāls Nr.300002161840, lēmuma datums: 16.08.2007, tiesnesis Sarmīte Stūrmane). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1029 protokola pielikumā. 
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§16 

Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 6. un 11.februāra iesniegumus, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 
29.janvāra lēmumu Nr.5, §2.2 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 13.februāra 
sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2019),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 
1.marta par Saulkrastu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu  (saskaņā ar būves tehniskās 
inventarizācijas lietu – telpu grupas numurs 002) ar kopējo platību 35,5 m2, kas atrodas 
Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra apzīmējums 8013 001 0347 
001), īri. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
3. Noteikt dzīvojamo telpu īres līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja dzīvojamo telpu īres līgums netiek parakstīts minētajā 
termiņā, lēmums zaudē spēku. 

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. 
 

Lēmums Nr.1030 protokola pielikumā. 
 

§17 
Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.februāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, Saulkrastu sociālā dienesta 2019.gada 29.janvāra 
lēmumu Nr.5, §2.1 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumu 
(protokols Nr.2/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 
1.marta par Saulkrastu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu (saskaņā ar būves 
tehniskās inventarizācijas lietu – telpu grupas numurs 001) ar kopējo platību 35,5 m2, 
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kas atrodas Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra apzīmējums 
8013 001 0347 001), īri. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
3. Noteikt dzīvojamo telpu īres līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja dzīvojamo telpu īres līgums netiek parakstīts 
minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

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. 

 
Lēmums Nr.1031 protokola pielikumā. 
 

§18 
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis lūdz Būvvaldes vadītājai L.Pilsētniecei noskaidrot par senkapu esamību.  
 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2019.gada 31.janvāra iesniegums  par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Rīgas iela 2, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80130031074, un zemes gabalam Rīgas iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80130031079.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 38.punktu un 98.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju, Saulkrastu  
novada teritorijas plānojumu, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
13.02.2019. sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam zemes gabalam Rīgas iela 2, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80130031074, un zemes gabalam Rīgas iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80130031079.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums Nr.1032 protokola pielikumā. 
 

§19 
Par detālplānojuma “Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu 

Ziņo B.Veide. 
Būvvaldes vadītāja lūdz precizēt lēmumprojekta nosaukumu uz “Par detālplānojuma “Dainuvītes” 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. Deputātiem nav iebildumu. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 11.februārī saņemts SIA “Knokk Knokk”, 
reģistrācijas Nr.40203108122, izstrādātais  detālplānojums nekustamajam īpašumam – zemes 
gabalam “Dainuvītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80330010783, projekts. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu, pamatojoties uz  
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Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību  teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.punktu, kas nosaka, ka nodot detālplānojuma projektu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas 
termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām, saskaņā ar Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 13.02.2019. sēdes atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam 
“Dainuvītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 
80330010783 projektu.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2019.gada 18.marta  līdz 2019.gada 30.aprīlim. 
3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 
 
Lēmums Nr.1033 protokola pielikumā. 
 

§20 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei” apstiprināšanu 
Ziņo L.Vaidere.  
Sociālā dienesta vadītāja K.Mozga informē par atbalsta apmēru citās pašvaldībās. 
E.Grāvītis uzskata, ka 7. un 12.punkts dublējas, ierosina vienu no tiem svītrot. 
K.Mozga skaidro, ka 7.punktā minētais pabalsts - pabalsts bērna uzturam, bet 12.punktā ir noteikta 
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 
projektu un, pamatojoties uz likuma Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 
"Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 
Sociālo jautājumu komitejas 13.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2/2019, §5),  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības palīdzību audžuģimenei”. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
Lēmums Nr.1034 protokola pielikumā. 

 
§21 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību 
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Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
Ziņo L.Vaidere. 
N.Līcis informē par grozījumiem saistošajos noteikumos. 
Juridiskās nodaļas juriste V.Spitane informē par saņemto priekšlikumu noteikumu grozījumiem. 
  

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” projektu un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Sociālo jautājumu 
komitejas 13.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2/2019, §6),  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”” . 

2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
Lēmums Nr.1035 protokola pielikumā. 

 
§22 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 
Ziņo L.Vaidere.  
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Sociālo jautājumu 
komitejas 13.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2/2019, §7),  

  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā””. 

2. Lietvedības un personāla nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
Lēmums Nr.1036 protokola pielikumā. 
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§23 
Par Zvejniekciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo O.Vanaga. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika lūdz precizēt nolikuma 62.punktu ar vārdiem “vai 
Dibinātājs atver kontu konkrētam mērķim.”, svītrot teikuma daļu “vai atvērot savu kontu, iepriekš 
to saskaņojot ar Dibinātāju”, svītrot nolikuma 4.punkta teikuma daļu “un tā ir tiesīga atvērt 
norēķinu kontu bankā”. Deputātiem nav iebildumu.  
 

2019.gada 8.februārī Saulkrastu novada domē ir saņemts Zvejniekciema vidusskolas 
direktora Andra Dulpiņa iesniegums, par Zvejniekciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, 
pamatojoties uz 13.02.2019. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 
atzinumu (protokols Nr.2/2019§4) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas 

brīdi. 
 

Lēmums Nr.1037 protokola pielikumā. 
 

§24 
Par grozījumiem pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā  

Ziņo O.Vanaga. 
 
 Saulkrastu novada domē (turpmāk- Dome) 2019.gada 11.februārī saņemts pašvaldības 
iestādes “Saulkrastu vidusskola” direktora pienākumu izpildītājas 2019.gada 7.februāra 
iesniegums par Saulkrastu vidusskolas amata vietas “remontstrādnieks” likvidēšanu ar 2019.gada 
1.februāri un 2019.gada 11.februārī saņemts pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas 
2019.gada 11.februāra iesniegums par amata vietas “vadītāja vietnieks saimniecības jomā” 
likvidēšanu un jaunas amata vietas “saimniecības pārzinis” izveidošanu.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu 
izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka- lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli 
un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”, ievērojot Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumus 
(protokols Nr.2/2019§6§7),   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. No 2019.gada 1.marta likvidēt amata vietu “remontstrādnieks” Saulkrastu vidusskolā. 
2. No 2019.gada 15.aprīļa likvidēt amata vietu “vadītāja vietnieks saimniecības jomā” 

pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”.  
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3. No 2019.gada 16.aprīļa izveidot jaunu amata vietu “saimniecības pārzinis” pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķītis”: 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

3 Apsaimniekošana II B 
Saimniecības 

pārzinis 
5151 11 8 1093 1 984 

 
4. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle. 
5. Atbildīgā par lēmuma 2. un 3.punktu izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

vadītāja Jana Bukovska. 
 
Lēmums Nr.1038 protokola pielikumā. 
 

§25 
Par 10.klases izveidošanu 2019./2020. mācību gadā 

Ziņo O.Vanaga. Skolēnu skaits vidusskolās ir zemāks, nekā ir noteikts ministru kabineta 
noteikumos, lai varētu atvērt 10.klasi abās vidusskolās.  
N.Līcis ierosina 2019.gadā 10.klasi veidot Saulkrastu vidusskolā, jo skolēnu skaits 9.klasē 
Saulkrastu vidusskolā ir nedaudz lielāks, nekā Zvejniekciema vidusskolā. Noteikt termiņu – 
21.jūniju, līdz kuram Saulkrastu vidusskolā notiek pieteikšanās uz 10.klasi.   
E.Grāvītis jautā, kāds ir skolēnu skaits vidusskolās. 
O.Vanaga atbild, ka Saulkrastu vidusskolā 9.klasēs ir 30 skolēni,  Zvejniekciema vidusskolā – 23 
skolēni.  
Diskusija par pieteikšanās termiņa noteikšanu. Diskusijā piedalās: O.Vanaga, N.Līcis, A.Dulpiņš, 
S.Ozola-Ozoliņa. 
A.Horsts uzdod jautājumu, vai 10.klases atvēršanai būs telpas un skolotāji. 
O.Vanaga atbild, ka šobrīd vidusskolā ir 12.klase. 12.klase skolu pabeigs, vietā būs 10.klase. 
Finansiāli tas neietekmēs.  
A.Dulpiņš pauž viedokli, ka 10.klasei ir jābūt Saulkrastu novadā, nevar pieļaut, ka skolēnu skaits 
ir zemāks par 18, jo pēc likuma pašvaldība nevar piemaksāt par iztrūkstošiem bērniem. Ņemot 
vērā, ka Saulkrastu vidusskolā ir vairāk bērnu, ir lielāka iespēja, ka Saulkrastu vidusskolā varēs 
nokomplektēties 10.klase.  
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 14.janvārī saņemts Saulkrastu novada domes 
deputātes Oksanas Vanagas iesniegums par 10.klases atvēršanu vienā no Saulkrastu novada 
vidusskolām. 

Iesniegums izskatīts 2019.gada 16.janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē, atkārtoti skatīts 2019.gada 13.februāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas sēdē. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek 
uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās 
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 
12.1.3.apakšpunkts nosaka, ka Saulkrastu novada izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir 
ne mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48.” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru 
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kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591  “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā 
arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.3. apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.2/2019§8),  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne, 
A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-2 (L.Vaidere, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1.  Izveidot 10.klasi 2019./2020.macību gadā Saulkrastu vidusskolā. 
2.  Noteikt, ka pieteikšanās uz 10.klasi 2019./2020.mācību gadam notiek Saulkrastu vidusskolā 

līdz 2019.gada 21.jūnijam. 
 

Lēmums Nr.1039 protokola pielikumā. 
 

§26 
Par iekšējo noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis.  
A.Horsts pauž viedokli, ka noteikumi nav izpildāmi.  
Diskusija par noteikumu izdošanu. Diskusijā piedalās: A.Horsts, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, 
pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns, juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības iekšējie personas datu 
aizsardzības noteikumi attiecībā uz klientu personas datu apstrādi”, “Saulkrastu novada 
pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz nodarbināto personas datu 
apstrādi”, “Saulkrastu novada pašvaldības klientu personas datu apstrādes privātuma politika” un 
“Saulkrastu novada pašvaldības nodarbināto personas datu apstrādes privātuma politika” projektus 
un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 13.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2/2019 §1), un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, S.Ancāne, 
A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus: 
1.1. “Saulkrastu novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā 
uz klientu personas datu apstrādi”; 
1.2. Saulkrastu novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā 
uz nodarbināto personas datu apstrādi”; 
1.3. “Saulkrastu novada pašvaldības klientu personas datu apstrādes privātuma politika”; 
1.4. “Saulkrastu novada pašvaldības nodarbināto personas datu apstrādes privātuma 
politika”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 

Lēmums Nr.1040 protokola pielikumā. 
 
A.Horsts paskaidro savu balsojumu, uzskata, ka noteikumi nav izpildāmi. 

 
§27 
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Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” 

apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē par nepieciešamajiem grozījumiem noteikumos.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” projektu, 
kas izstrādāti, saskaņā ar Finanšu komitejas 13.02.2019 atzinumu (protokols Nr.2/2019§9), likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “ Grozījumi Saulkrastu 2014.gada 29.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”” . 

 
Lēmums Nr.1041 protokola pielikumā. 
 

§28 
Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 

izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi”” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti 
un noslēgti līgumi”” projektu, kas izstrādāti, saskaņā ar saskaņā ar Finanšu komitejas 13.02.2019 
atzinumu (protokols Nr.2/2019§10), likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu 2015.gada 30.septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, 
saskaņoti un noslēgti līgumi””. 

 
Lēmums Nr.1042 protokola pielikumā. 
 

§29 
Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 

iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas 
un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika skaidro, ka tiek veikti grozījumi noteikumu pielikumā.  
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Izskatot iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” projektu, kas izstrādāti, saskaņā ar 
saskaņā ar Finanšu komitejas 13.02.2019 atzinumu (protokols Nr.2/2019§11) likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””. 

 
Lēmums Nr.1043 protokola pielikumā. 
 

§30 
Par iekšējo noteikumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 

28.novembra noteikumos Nr. SN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto  
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte informē par grozījumiem noteikumos.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra noteikumos Nr. SN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu 
vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
13.02.2019. atzinumu (protokols Nr.2/2019 §9), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra noteikumos Nr. SN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto 
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 

Lēmums Nr.1044 protokola pielikumā. 
 

§31 
Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību  

„Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 6.februārī saņemts SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(turpmāk – SIA “Saulkrastu komunālserviss”), reģistrācijas Nr.40103027944, juridiskā adrese: 
Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2018.gada 12.marta iesniegums Nr.48/01-9, ar lūgumu 
noslēgt jaunu līgumu par pašvaldības maksas autostāvvietu, kas ierīkota Saulkrastu novada 
sarkano līniju un pašvaldības valdījumā esošās teritorijas robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā 



26 
 

(kadastra Nr.80130030964), Saulkrastos, uzturēšanu, apkalpošanu un uzraudzību 
2019./2020.gadā.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 

SN 8/2018 “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta „Baltā kāpa”, Kāpu ielā, 
Saulkrastos” un 2018.gada 28.marta Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.490  “Par 
apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu 
komunālserviss””, 2018.gada 28.martā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” uz 1 (vienu) gadu noslēgts Apsaimniekošanas līgums, kura termiņš beidzas 
2019.gada 27.martā. 

Lai nodrošinātu pašvaldības maksas autostāvvietas, kas ir ierīkota Saulkrastu novada  
sarkano līniju un pašvaldības valdījumā esošās teritorijas robežās pie Baltās kāpas, Kāpu ielā, 
Saulkrastos, uzturēšanu, lietošanu un apkalpošanu un ņemot vērā SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” iesniegumā minēto lūgumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 8/2018 “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta „Baltā kāpa”, Kāpu ielā, 
Saulkrastos” un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.02.2019 atzinumu 
(protokols Nr.2/2019§3),  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par pašvaldības 
maksas autostāvvietu, kas ierīkota Saulkrastu novada sarkano līniju robežās un 
pašvaldības valdījumā esošās teritorijas pie Baltās kāpas, Kāpu ielā (kadastra 
Nr.80130030964), Saulkrastos, uzturēšanu un apkalpošanu, uz termiņu līdz 2020.gada 
31.martam.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
3. Noteikt līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 
 

Lēmums Nr.1045 protokola pielikumā. 
 

§32 
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu 

Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts pauž viedokli par pieņemto lēmumu par atbrīvošanas pabalsta neizmaksāšanu un 
Juridiskās nodaļas atzinumiem.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē par tiesas spriedumu, apstākļu izvērtēšanu.  
 

2019. gada 7. februārī Saulkrastu novada domē saņemts Administratīvās rajona tiesas 
Rīgas tiesu nama sprieduma noraksts lietā Nr. A420210318 par /vārds, uzvārds/ pieteikuma par 
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru /vārds, uzvārds/ tiktu piešķirts vienreizējs 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts. 

Administratīvā rajona tiesa nosprieda: 
1. apmierināt /vārds, uzvārds/ pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar 

kuru /vārds, uzvārds/ tiktu piešķirts vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsts; 
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2. uzlikt par pienākumu Saulkrastu novada domei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā 
stāšanās dienas izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu /vārds, 
uzvārds/; 

3. piespriest no Saulkrastu novada pašvaldības par labu /vārds, uzvārds/ samaksāto valsts 
nodevu 30 euro apmērā.  

 
Pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr. A420210318, saskaņā ar 

2012. gada 28. novembra Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 “Vienreizēja 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” 16. punktu un Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 2019. gada 13. februāra sēdes atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu /vārds, uzvārds/ 4268,62 
euro apmērā, pabalstu iemaksājot /vārds, uzvārds/ kontā: AS Meridian Trade Bank, konta 
Nr. LV36MULT1710775230010. 

2. Izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu /vārds, uzvārds/ dēlam 
/vārds, uzvārds/ 1422,87 euro apmērā, pabalstu iemaksājot /vārds, uzvārds/ kontā: AS 
Swedbank, konta Nr. LV68HABA0551037028931. 

3. Izmaksāt /vārds, uzvārds/ samaksāto valsts nodevu 30 euro apmērā, iemaksājot to /vārds, 
uzvārds/ kontā: AS Meridian Trade Bank, konta Nr. LV36MULT1710775230010. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1046 protokola pielikumā. 
 

§33 
Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo N.Licis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 29.01.2019. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
13.02.2019. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.2/2019, pamatojoties uz likuma „Par 
grāmatvedību” 2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 
bilances nekustamos īpašumus ar 2019.gada 1.janvāri, pamatojoties uz īpašumu pārdošanu: 
konts 1214, kartiņa Nr.8050 – ēka Ainažu iela 10; 
konts 1214, kartiņa Nr.7594 – zeme Alfrēda Kalniņa iela 26, Saulkrasti.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1047 protokola pielikumā. 
 

§34 
Par transporta būvju uzņemšanu pašvaldības bilancē  
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Ziņo N.Līcis  
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks A.Gavars norāda uz drukas kļūdu lēmuma pielikumā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ielu un 
ceļu speciālista 23.01.2019. iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.02.2019. 
Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.02/2019, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 
2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 
transportbūves ar 2019.gada 1.janvāri, saskaņā ar pielikumu: 

 
Nr.p/k Ielas vai ceļa 

nosaukums 
Kadastra 
Nr. 

Garu
ms 
(m) 

Brauktuves 
laukums 
(m²) 

Seguma 
veids 

1. Grīņu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330011181 

 
730 2900 grants 

2. Jūras prospekts 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010795 

 
1740 3269 grants 

3.  Ceplīšu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems)  

80330011540 

 
340 1000 cits 

segums 

4. Ziemeļblāzmas iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330011545 360 1400 grants 

5. Saulgriežu iela  
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010803 91 360 melnais 

6.  Limbažu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010802 110  500 melnais 

7. Brāļu Kaudzīšu iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130050273 230 1370 melnais 

8. Parka iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130020357 145 560 melnais 

9. Akmeņu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010831 70 385 melnais 

10. Akmeņu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010831 110 550 melnais 
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11. Akmeņu iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330010831 86 378 melnais 

 
12. 

Loka iela (Saulkrastu 
novads) 

80330021877 240 960 melnais 

13. Platkāju iela 
(Saulkrastu novads, 
Zvejniekciems) 

80330011547 1100 3900 melnais 

14. Stirnu iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130020178 190 760 melnais 

15. Stirnu iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130020178 100 200 grants 

16.  Vāravas iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130020016 110 440 melnais 

17. Zītaru iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130050172 460 1840 melnais 

18. Zītaru iela 
(Saulkrastu novads, 
Saulkrasti) 

80130050172 65 130 Cits 
segums 

 
2. Par atbildīgo personu noteikt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju J.Rudzīti.  
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1048 protokola pielikumā. 

 
§35 

Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumā  
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda  

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 2019.gada 
11.februāra iesniegumu, kas izskatīts 2019.gada 13.februāra Finanšu komitejas sēdē, par dalību 
Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumos zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem” un Finanšu 
komitejas 2019.gada 13.februāra atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Sagatavot un iesniegt projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada 
ūdenstilpnēs 2019.gadā” Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Zivju fonda konkursā - 
valsts atbalsta pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir 



30 
 

valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” līdz 
28.02.2019. 

2. Projekta kopējās izmaksas plānot 9978,87 EUR apmērā, no kuriem Zivju fonda 
finansējums – 9578,87 EUR, bet Saulkrastu novada domes līdzfinansējums no Speciālā 
budžeta - 400 EUR. 
 

Lēmums Nr.1049 protokola pielikumā. 
 

§36 
Par nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 19.02.2019. iesniegumu par nosaukuma maiņu, pamatojoties 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 10.punktu, kas 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar 
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, izvērtējot konkrēto situāciju 
un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. 
apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.80130030272 nosaukumu Vasaras iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nosakot lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 0.2306 ha. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr.80130030275 nosaukumu Laimas iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nosakot lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), platība 0.0937 ha. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 
krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 

 
Lēmums Nr.1050 protokola pielikumā. 

 
§37 

Par grozījumiem domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 
“Par amatu saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu” 

Ziņo N.Līcis. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte paskaidro, ka amatpersonu saraksts tiek 
papildināts ar iestāžu “Saulkrastu kultūras centrs” un “Saulkrastu sporta centrs” vadītāju un viņu 
vietnieku amatiem. 
E.Grāvītis ierosina papildināt amatpersonu sarakstu ar amatu “Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja padomnieks”. N.Līcis aicina balsot par E.Grāvīša priekšlikumu. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, 
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 6 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 
priekšlikums ir noraidīts. 
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E.Grāvītis izsaka viedokli par priekšsēdētāja padomnieku amatu, norāda, ka jautājums par 
padomnieka amata izveidošanu nebija skatīts komitejās. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumu par padomnieka 
amata iekļaušanu amatpersonu sarakstā. 
Priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns norāda, ka deputāti nepieņēma lēmumu par padomnieka 
amata iekļaušanu amatpersonu sarakstā, jo balsojums bija neizšķirts.  
N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas 21.02.2019. 
iesniegumu „Par grozījumiem domes 25.05.2016.lēmumā Nr.21”, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 4.panta 
otrās daļas 3.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-8 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, S.Ancāne, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), “PRET”-nav, “ATTURAS”-6 (B.Veide, 
E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), 
 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 25.05.2016. lēmumā Nr.21 “Par amatu 
saraksta, kuriem noteikts amatpersonas statuss, apstiprināšanu”: 

1.1. svītrot lēmuma pielikuma 27.punktu; 
1.2. svītrot lēmuma pielikuma 28.punktu; 
1.3. papildināt lēmuma pielikumu ar 46.punktu šādā redakcijā “Saulkrastu kultūras centra 

vadītājs”; 
1.4. papildināt lēmuma pielikumu ar 47.punktu šādā redakcijā “Saulkrastu kultūras centra 

vadītāja vietnieks”; 
1.5. papildināt lēmuma pielikumu ar 48.punktu šādā redakcijā “Saulkrastu sporta centra 

vadītājs”; 
1.6. papildināt lēmuma pielikumu ar 49.punktu šādā redakcijā “Saulkrastu sporta centra 

vadītāja vietnieks” 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1051 protokola pielikumā. 
 

§38 
Par 2017.gada 27.februāra sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 6.februārī saņemts Saulkrastu sociālā dienesta 
vadītājas iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
5.panta pirmās daļas 2.punktu un  trešo daļu, 11.pantu, 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.2.apakšpunktu, 
2010.gada 27.janvāra Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo dzīvokļu 
izīrēšanu” 4.punktu, 2017.gada 27.februāra līguma 1.3. un 5.3. punktu, un Saulkrastu sociālā 
dienesta 2019.gada 29.janvāra lēmumu Nr.5§1  “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ:  
1. Sākot ar 2019.gada 1.martu pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem 2017.gada 27.februāra 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar /vārds, uzvārds/, par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā sociālā dzīvokļa Leona Paegles iela 2 – 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īri.  

 
Lēmums Nr.1052 protokola pielikumā. 

 
§39 

Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, 

apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Informē, ka lēmumprojekta pielikumā tika veikti precizējumi. 
E.Grāvītis jautā par degvielas patēriņa limita noteikšanu darbiniekiem, kuri izmanto dienesta 
automašīnu, piem., domes priekšsēdētājam. N.Līcis skaidro, ka priekšsēdētājam automašīna ir 
piešķirta uz laiku, iespējams, būs jāizmanto personīgais transportlīdzeklis.  
Diskusija par degvielas patēriņa limitiem. Diskusijā piedalās: S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis, Finanšu 
un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Ieva Lazdauska, L.Vaidere, A.Horsts.  
 
 2019.gada 22.februārī Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) saņemts Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājas Jolantas Rudzītes iesniegums apstiprināt pašvaldības amatu 
sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai.  

Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otrā daļa 
nosaka, ka amatpersonām ir tiesības saņemt kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa 
izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi 
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 
garantijām” paredz kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo 
transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildei.  

Domes 2011.gada 27.jūlija iekšējie noteikumi Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” nosaka 
kārtību kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto personīgo 
transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.  

Lai nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, dome 
nosaka amatus, kuros esošiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli un 
maksimālo patērējamās degvielas normu mēnesī, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Domes iekšējo noteikumu Nr. 9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,  
  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu 
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu. 
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:  
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5.1. domes 2018.gada 28.februāra lēmums Nr.471 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto 
amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”; 
5.2. domes 2018.gada 27.septembra Nr. 787 “Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada 
domes 28.02.2018. sēdes lēmumā Nr.471 “Par Saulkrastu novada pašvaldības amatu 
sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”. 

 
Lēmums Nr.1053 protokola pielikumā. 

 
§40 

Par grozījumu 27.12.2018. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.921 
,,Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām’’ 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese 
Vaiņodes iela 1, Rīga, nekustamo īpašumu speciālista 26.02.2019. iesniegumu ar lūgumu precizēt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8033004025 un 
803330040624 daļām. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 803330040624 daļai, kadastra 
apzīmējums  803300406248005, platībā 0.03 ha, saglabājams nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis „0801 – Komercdarbības objektu apbūve”,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 
1. Grozīt 27.12.2018. Saulkrastu novada domes lēmuma Nr.921 ,,Par lietošanas mērķa 

noteikšanu zemes vienības daļām’’ 5.punktu un izteikt šādā redakcijā: 
„5. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 004 0624 8005 lietošanas mērķi – 
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0.03 ha.”. 

2. Lēmumu nosūtīt uz AS ,,Latvijas valsts meži’’ Rietumvidzemes reģiona klientu centra adresi 
Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219. 

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. 

 

Lēmums Nr.1054 protokola pielikumā. 
 

§41 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos 

noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” projektu un, pamatojoties uz un 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-
Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 

Lēmums Nr.1055 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst.17.08 
 
Sēdi vadīja    
Domes priekšsēdētājs   N.Līcis 
    
Sēdi protokolēja    
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede 

  I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 06.03.2019. 


