
 

 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2019.gada 8.aprīlī  Nr. 9/2019 

 

Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 8.aprīlī plkst. 9.00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 

 

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, Santa Ancāne, 

Selga Osīte, Andris Dulpiņš, Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga.  

 

Nepiedalās deputāti:  

Ervīns Grāvītis (aizņemts pamatdarbā) 

Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā) 

Sandra Ozola-Ozoliņa (aizņemta pamatdarbā) 

Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā) 

Līga Vaidere (ārpus Latvijas) 

Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns, domes priekšsēdētāja 

padomnieks Artūrs Ancāns, domes administrācijas darbinieki. 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, B.Veide), „PRET”-nav, 

„ATTURAS”-nav, 
 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 

2. Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas skolēnu tautisko deju 

kolektīvam “Saulīte” dalībai Eiropeādes festivālā 

3. Par teritorijas Smilšu ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, sakārtošanu 
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2 

 

§1 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 

Ziņo N.Līcis.  

Finanšu dalās vadītājs Gatis Vīgants lūdz papildināt lēmumprojektu ar 2.punktu par 11.03.2019. 

ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 1058 atcelšanu. Deputātiem nav iebildumu. 

G.Vīgants paskaidro, ka šis lēmums ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt projekta 

priekšfinansējumu. Pēc projekta realizēšanas, tiks atgūti 340 000 euro. 

 

 Izskatot Finanšu daļas vadītāja 03.04.2019. iesniegumu par kredīta ņemšanu Valsts kasē  

projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 

novadā” realizācijai, pamatojoties uz atklātā konkursa “Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve 

Saulkrastu novadā” rezultātiem un atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojuma 

nodrošināšana sešu ielu pārbūvei un divu ielu izbūvei Saulkrastu novadā” rezultātiem, 

sagatavoto projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Saulkrastu novadā” pieteikuma precizējumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai,  likumu „Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu 

un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem,” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, B.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā uz 30 gadiem 1 200 598,54 EUR apmērā, ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 

01.01.2020. projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Saulkrastu novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 

budžetu.  

2. Atcelt 11.03.2019. Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.1058 „Par 

aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai”. 

 

Lēmums Nr.1105 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Saulkrastu vidusskolas skolēnu tautisko deju 

kolektīvam “Saulīte” dalībai Eiropiādes festivālā 

Ziņo N.Līcis. Tika veikta cenu aptauja par transporta nodrošināšanu Saulkrastu vidusskolas deju 

kolektīvam “Saulīte” braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu “Eiropiāde” Frankenbergā. 

Ceļa izdevumi ir lielāki, nekā bija ieplānots budžetā.  

G.Vīgants skaidro, ka budžetā ir paredzēti 4500 euro, papildus nepieciešami 1260 euro. 

Diskusija par transporta pakalpojuma izmaksām. Diskusijā piedalās: A.Aparjode, A.Horsts, 

A.I.Zaharāns, N.Līcis, A.Dulpiņš. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista 05.04.2019. 

iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu autobusa nodrošināšanai Saulkrastu vidusskolas 

deju kolektīva “Saulīte” braucienam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, pamatojoties cenu aptaujas ID Nr. SND/ZS/2019/7 “Autobusa nodrošināšana 

Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte” braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu 

“Eiropiāde” Frankenbergā”  rezultātiem.  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, B.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 260,00 euro, lai 

apmaksātu transporta izdevumus Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva “Saulīte” 

braucienam uz tautas deju un mūzikas festivālu “Eiropiāde” Frankenbergā. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānu par 1 260,00 euro 

(Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 2233 (Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN2/2019 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada 

budžetu”, iekļaujot šajā lēmumā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1106 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par teritorijas Smilšu ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, sakārtošanu 

Ziņo N.Līcis. Nomniekam nav pretenziju, ja metāla konstrukcija (karuselis) un žogs tiks 

demontēti. Domes rīcībā nav informācijas par karuseļa īpašnieku, lai izvairītos no riskiem, tiks 

publicēts sludinājums Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” par karuseļa 

demontāžu. 

A.Ancāns lūdz svītrot lēmumprojekta vārdus “avārijas stāvoklī”. Deputātiem nav iebildumu. 

A.Ancāns ierosina svītrot lēmumprojekta vārdus “saskaņotā laikā”.  

Juridiskās nodaļas juriste V.Timermane paskaidro, ka lēmumprojektā ir atsauce uz SIA “Nauja” 

vēstuli, kurā SIA “Nauja” informē, ka nav pretenziju par to, ka dome saskaņotā laikā demontēs 

žogu un karuseli. Domei nav jāsaskaņo laiks.  

A.Ancāns ierosina papildināt lēmumprojektu ar punktu par sludinājuma publicēšanu Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ar aicinājumu pieteikties metāla 

konstrukcijas (karuseļa) īpašniekam. Deputāti atbalsta A.Ancāna priekšlikumu. 

Debates par uzdošanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” demontēt žogu un karuseli. Debatēs 

piedalās: A.Dulpiņš, B.Veide, N.Līcis.  

B.Veide pauž viedokli, ka nevar uzdod demontēt, neparedzot finansējumu. Jāveic cenu aptauja, 

kurā var piedalīties arī SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Jāveic teritorijas novērtējums.  

A.I.Zaharāns ierosina uzdod izpilddirektoram organizēt pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas 

Smilšu ielā 2 sakārtošanu. Debatēs piedalās: B.Veide, N.Līcis, A.I.Zaharāns, A.Ancāns. 

A.Horsts uzdod jautājumu, vai ir akts ar Satiksmes ministriju, ar kuru tika nodots šis laukums, 

vai šajā aktā ir minēts iebetonēts karuselis, jautā, vai pie nomas līguma nav pielikums par 

teritorijas nodošanu-pieņemšanu ar norādi uz inženiertehniskām būvēm.   

N.Līcis atbild, ka aktā ar Satiksmes ministriju par ielu un stāvlaukumu nodošanu informācijas 

par karuseli nav.  

Diskusijā par lēmumprojekta redakciju piedalās: N.Līcis, B.Veide, A.Ancāns.  

Deputāti vienojas papildināt lēmumprojektu ar 1.punktu par sludinājuma publicēšanu izdevumā  

„Latvijas Vēstnesis”, izteikt lēmumprojekta 2.punktu šādā redakcijā: “Uzdot pašvaldības 

izpilddirektoram pēc sludinājuma termiņa beigām, organizēt pasākumus, lai nodrošinātu uz 

Saulkrastu novada domei piederošā zemes gabala Smilšu ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

(kadastra Nr.8013 002 1401), esošo metāla konstrukciju (karuseli), sētas/žoga un vārtu 

demontāžu un utilizāciju. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk –Dome) 2019.gada 19.martā saņemts SIA „Nauja”, 

reģistrācijas Nr.LV436030144221, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
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LV 2160 (turpmāk – SIA „Nauja”), iesniegums par metāla konstrukciju (karuselis) un 

sētu/vārtiem. 

  Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000079141 (turpmāk – Zemesgrāmata), konstatējams, ka 2002.gada 

24.septembrī  nekustamais īpašums Smilšu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra numurs: 

8013 002 1401, nostiprināts uz Saulkrastu pilsētas pašvaldības vārda (Žurn.Nr.300000326006, 

lēmums: 24.09.2002.). Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopplatību 

2,2925 ha (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8013 002 1401 – 1,4674 ha un zemes gabals ar 

kadastra apzīmējumu 8013 002 1402 – 0,8251 ha). 

  2004.gada 1.aprīlī starp Saulkrastu pilsētas domi un SIA “Nauja” noslēgts zemes nomas 

līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru nodots nomas lietošanā zemesgabals ar adresi Smilšu iela 

2A, Saulkrasti, un kopplatību 5060 m
2
. Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: atsevišķi 

izdalīta atklāta autostāvvieta. Līgums stājās spēkā ar 2004.gada 1.aprīli un bija spēkā līdz 

2014.gada 31.martam.  

  Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. ir ieraksts, ka nostiprināta nomas 

tiesība uz zemi līdz 2014.gada 31.martam, platība 5060 m
2
, nomnieks: sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Nauja”, nodokļu maksātāja kods 43603014421, pamats: 2004.gada 1.aprīļa zemes 

nomas līgums (Žurn.Nr.300001887077, lēmums 12.02.2007.). 

Dome izskatot SIA “Nauja”, reģ.Nr.43603014421, 2013.gada 14.maija iesniegumu, ar 

2013.gada 26.jūnija Domes sēdes lēmumu (prot. izraksts Nr.3§11) “Par zemes nomas līguma 

pagarināšanu ar SIA “Nauja”” nolēma pagarināt ar SIA “Nauja” 01.04.2004. noslēgto zemes 

nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Smilšu iela 2A, 

Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 002 1401, daļas 5060 m
2 

platībā 

iznomāšanu. 

Dome 2018.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.877 „Par zemes nomas līguma 

termiņa nepagarināšanu”, ar kuru tika nolemts nepagarināt ar SIA „Nauja”, reģ.Nr.43603014421, 

juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, 2004.gada 1.aprīlī 

noslēgtā zemes nomas līguma termiņu  

Uz minētā zemes gabala (auto stāvlaukums) Smilšu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, ar kopplatību 5060 m
2
, atrodas metāla konstrukcija (karuselis), kā arī teritorija ir 

ierobežota ar sētu/žogu un vārtiem. 

SIA „Nauja” savā 2019.gada 19.marta iesniegumā, norāda, ka SIA „Nauja” nav 

pretenziju par to, ka Dome saskaņotā laikā, tiek demontēta vecā sēta/žogs. SIA „Nauja” nav 

pretenziju arī par metāla konstrukcijas (karuseļa) demontāžu un utilizāciju saskaņotā laikā. 

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 15.panta otrais punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

Likuma 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldība var lemt par kārtību, kādā 

izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 

amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi; 

Izskatot SIA „Nauja”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu, 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra 

lēmumu Nr.877 “Par zemes nomas līguma termiņa nepagarināšanu”,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, B.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

https://likumi.lv/ta/id/57255#p15
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1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz 2019.gada 10.aprīlim publicēt Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” sludinājumu ar aicinājumu līdz 

2019.gada 23.aprīlim, pieteikties uz Saulkrastu novada domei piederošajā zemes gabala 

Smilšu ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.8013 002 1401), esošās 

metāla konstrukcijas (karuseli), īpašnieku. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram pēc sludinājuma termiņa beigām, organizēt 

pasākumus, lai nodrošinātu uz Saulkrastu novada domei piederošā zemes gabala Smilšu 

ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.8013 002 1401), esošo metāla 

konstrukciju (karuseli), sētas/žoga un vārtu demontāžu un utilizāciju.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1107 protokola pielikumā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.24 

 

Sēdi vadīja   

Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 

   

Sēdi protokolēja   

Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 

lietvede 

 

 

I.Gavrilova 

 

Protokols parakstīts 10.04.2019. 


