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DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

      
2019. gada 31. jūlijā         Nr.16/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 31.jūlijā plkst. 14:00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
 
Sēdi atklāj plkst. 14:01 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste Sanita Kadrova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, 
Mārtiņš Kišuro, Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Oksana Vanaga, Guna Lāčauniece, Ivars Veide, 
Antra Deniškāne, Santa Ancāne. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā) 
Sandra Ozola-Ozoliņa (atvaļinājumā) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes sēdi,  
 

§1 
Par domes 31.07.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

N.Līcis informē, ka domes sēdē izskatāmi 73 jautājumi, aicina deputātus apstiprināt darba 
kārtību. 
E.Grāvītis norāda, ka darba kārtībai ir pievienoti papildus jautājumi kā piebalsojamie jautājumi, 
bet nav saprotams, kuri tie ir, lūdz Lietvedības nodaļai turpmāk, sagatavojot domes sēdes darba 
kārtību, piebalsojamos jautājumus noformatēt savādāk.  
N.Līcis norāda, ka darba kārtība jāapstiprina ar piebalsojamajiem jautājumiem, ja ir jautājumi, 
priekšlikumi, lūgums izteikties. 
I.Gavrilova informē, ka sistēmā Namejs ir pieejama aktuālā darba kārtība - sadaļā “Dokumenti”. 
 
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

 Par adreses maiņu 
 Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestādes Sporta centra 2019.gada budžetā 
 Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu sporta centra” amatu sarakstā 



 Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Anāne, 
O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 31.07.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.06.2019. domes sēdes, 04.07.2019. un 

17.07.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  
 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
3. Par zemes īpašuma Airu iela 1A,  Saulkrasti, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai  
4. Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektu konkursā  
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/  
6. Par nekustamā īpašuma maiņu  
7. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
13. Par pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 

"Sernikon"  
14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  
16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 
19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
23. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  
 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
24. Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
25. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
26. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
27. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
30. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
31. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
32. Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
33. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
34. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu  
35. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  



36. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu plānā  
37. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”  
38. Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas un IT nodaļas 2019.gada budžetos  
39. Par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā  
40. Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

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

41. Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 8’’, Astra,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
nodošanu atsavināšanai  

42. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  

43. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu”  

44. Par Saulkrastu pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs” telpu nomas maksas 
pakalpojuma izcenojuma aprēķina apstiprināšanu  

45. Par speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu ielu un ceļu fondam  
46. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa nolikumā 

“Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu   
47. Par papildus līdzekļu  piešķiršanu jaunai amata vietai Saulkrastu būvvaldei  
48. Par papildus līdzekļu  piešķiršanu interešu izglītībai  
 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
49. Par būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances  
50. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu plānā  
51. Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  SIA “Saulkrastu 

komunālserviss”  
52. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem  
53. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem  
54. Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  pašvaldības sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”  
55. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai  
56. Par izmaiņām projekta "Deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā" 

īstenošanā  
57. Par dalību atklātā projektu iesniegumu atlases pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos"  
58. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
59. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
60. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu  
61. Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu  
62. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
63. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
64. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
65. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
66. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu  
67. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas  mērķa 

noteikšanu  
68. Par nolikuma “Lietvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu 



69. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” 
apstiprināšanu 

 
Piebalsojamie jautājumi: 
70. Par adreses maiņu 
71. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestādes Sporta centra 2019.gada budžetā 
72. Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu sporta centra” amatu sarakstā 
73. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 

slimnīca” 
 

§2 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.06.2019. domes sēdes, 04.07.2019. un 

17.07.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 26.06.2019. domes sēdes, 
04.07.2019. un 17.07.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. Norāda, ka visi lēmumi izpildīti, 
izņemot 26.06.2019. domes sēdes 37.jautājumu Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei „Saulkrastu kultūras centrs”. Informē par ielu 
remontiem, noasfaltēto Akācijas ielu, kopējo darbu izpildes termiņu. 
N.Līcis piebilst, ka ūdenssaimniecības projekta ietvaros Upes ielā darbi tika pabeigti ātrāk - 
pirms noteiktā termiņa. Dokumentos norādītā informācija atšķiras no reālās situācijas. 
Komunikāciju turētāji ir saskaņojuši ģenerālplānu, nav saskaņotas atsevišķas sadaļas.  
A.I.Zaharāns informē, ka remontdarbi Zvejniekciema kultūras namā tiks pabeigti līdz 2019.gada 
20.augustam, pašlaik tiek novērsti remontdarbu defekti. 
N.Līcis informē klātesošos, ka brīvdienās pie vairākiem īpašumiem nav bijusi piekļuve 
ūdenssaimniecības darbu dēļ, atstātas lielas bedres, nepieciešams informēt SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”, lai turpmāk nebūtu šādu gadījumu.  
E.Grāvītis jautā vai Upes ielā paveiktie darbi ir nodoti ceļu būvniekam. 
A.I.Zaharāns atbild piekrītoši.  
E.Grāvītis informē par bedrēm, brauktuves uzturēšanu. 
A.I.Zaharāns atbild, ka informācija ir zināma. 
L.Vaidere jautā par izbūvēto kanalizācijas lūku augstumiem – vai tie ir atbilstošā augstumā. 
B.Veide paskaidro, ka ceļu būvnieka darba plānā ir iekļauta aku vāku regulēšana, jo tās ir 
peldošās lūkas. 
A.Horsts atgādina, ka laikā, kad tika veikti remontdarbi Zvejniekciema kultūras namā, pēc to 
pabeigšanas, tika konstatēti defekti, radās domstarpības, jo no pasūtītāja puses nebija 
uzraudzības. Jautā vai pašlaik būvdarbi tiek kontrolēti, vai tiek organizētas būvsapulces. 
A.I.Zaharāns norāda, ka Zvejniekciema kultūras namā netiek veikti būvdarbi, bet tiek novērsti 
defekti. Ir defektu saraksts. Regulāri tiek apsekots kultūras nams, kontrolēta iegādātā materiāla 
kvalitāte. Visi darbi, kas tiek pabeigti, tiek atrādīti. 
A.Horsts jautā vai darbu pieņemšanā piedalās autor uzraugs. 
A.I.Zaharāns atbild, ka darba materiāli tiek pieņemti un autor uzraugam nav pretenziju. 
G.Lāčauniece jautā par uzkopšanas darbu veikšanu pie muzeja. 
A.I.Zaharāns paskaidro, ka pie muzeja tiek nodrošināti uzkopšanas darbi, sniedz papildus 
informāciju par uzkopšanas darbu veicēju. 
N.Līcis informē, ka pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” divu gadu garumā tika plānota 
labiekārtošana, bet 2019.gada maijā tika saņemta informācija, ka aizņēmumu nebūs iespējams 
saņemt. Aptuvenās izmaksas bija 500 000 euro apmērā. Pašvaldības rīcība nav šādu finanšu 
līdzekļu. Līdz ar to, tika organizēta tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, un tika 
pārrunāti darbi, kurus pašlaik ir jāpaveic, lai varētu sakārtot teritoriju līdz š.g.1.septembrim. 
Informē par projektu izstrādes darbiem, iepirkuma procedūras uzsākšanu. Pirmsskolas izglītības 



iestādes teritorijas labiekārtošanā ir jāiegulda daudz darba un tiek darīts viss iespējamais. Ar 
š.g.1.septembri pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēs 270 bērni. 
A.Deniškāne noskaidro, cik daudz bērnu apmeklē SIA “Pūces skola”. 
N.Līcis atbild, ka nav zināms precīzs skaits, ierosina uz 2019.gada augusta Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdi apkopot šādu informāciju. Katru dienu tiek saņemti 
iesniegumi par kompensāciju piešķiršanu bērnu vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes, uzraudzības pakalpojumu sniedzējus un saņem aukles 
pakalpojumus. Saulkrastu vidusskolas direktore varētu informēt par audzēkņu skaitu 10.klasē uz 
2019.gada 1.septembri.  
V.Kalnakārkle informē, ka pašlaik ir 26, bet vēl ir 2 audzēkņi, kuri nav izņēmuši dokumentus, 
absolvējot 9.klasi. 
 

§3 
Par zemes īpašuma Airu iela 1A,  Saulkrasti, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts norāda, ka nepieciešams precizēt nosaukumu, aizstājot vārdu “atvasināšanai” uz 
“atsavināšanai”. 
B.Veide informē, ka nekustamajam īpašumam veikta vērtēšana un noteikta īpašā vērtēšana. 
Sniedz skaidrojumu par iespējamo pretendentu skaitu uz nekustamā īpašuma izsoli. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 18.jūnija saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvo /adrese/, 
neapbūvēta zemesgabala Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130010010, 
platība 322 kv.m, (turpmāk – Zemesgabals) atsavināšanas ierosinājums. Personas iesniegtais 
Zemesgabala atsavināšanas ierosinājums atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktajām prasībām, ka zemes īpašnieks ierosina 
nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemei. 

Pamatojoties uz SIA “Latio” 22.07.2019. vērtējumu, Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, īpašā vērtība ir 1400 euro. 

/vārds, uzvārds/ īpašuma tiesības uz zemes gabalu Airu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 873 lēmuma datums 02.12.2014.  

Saulkrastu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nostiprinātas Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
100000570766, lēmuma datums 13.09.2017.  

Zemesgabala lietošanas mērķis dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā izmantošana nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, kods 0501, platība 0.0322 kv.m, pašvaldība zemes gabalu 
neizmantos pašvaldības funkciju realizācijai.  

Zemesgabals robežojas ar nekustamajiem īpašumiem Airu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads un Airu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kuriem ir vismaz viena kopēja robeža ar 
Zemesgabalu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta 
otro daļu, 37.panta piekto daļu, kas nosaka, ka ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu 
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, saskaņā ar 
17.07.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - 
neapbūvēta zemesgabala Airu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 
001 0010, platība 322 kv.m platībā par īpašo vērtību 1400 euro.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai nosūtīt nekustamā īpašuma Airu iela 4, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads un Airu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašniekiem 
atsavināšanas paziņojumu piedāvājot pirkt pašvaldības zemesgabalu Airu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130010010, platība 322 kv.m, norādot 
termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
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. 
N.Līcis ierosina, ka par turpmākajiem jautājumiem, kas skatīti Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē, ziņos B.Veide.  
 
Lēmums Nr.1238 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību projektu konkursā 

Ziņo B.Veide. Informē par projektu. 
A.Horsts jautā vai pašvaldībai nebūs saistību ar privātīpašuma īpašnieku. 
B.Veide paskaidro, ka projekts ietilpst ielu sarkano līniju robežās. 
A.Horsts jautā vai projekta īstenošanai pašvaldībai ir attiecīgs finansējums. 
M.Petruševica informē par finansējumu projekta īstenošanai. 
A.Horsts jautā par sadārdzinājumu projekta īstenošanas laikā. 
M.Petruševica paskaidro, ka sadārdzinājums tiks novirzīts uz attiecināmajām izmaksām. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas M. 

Petruševicas 11.07.2019. iesniegumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības dalību atklātu projektu 
konkursā” un ņemot vērā, ka Publisko un privāto partnerattiecību “Sernikon” ir izsludinājusi 
atklāta projektu konkursu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas 43.02 
pasākuma “sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 17. jūlija atzinumu (protokols 
Nr.7/2019§6), likuma “Par Pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,  

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

1. Piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izsludinātajā atklātā 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības, 
dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā ” ar projektu “Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
izveide Ainažu ielā”. 

2. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā līdz 2019. gada 22.augustam iesniegt projektu „Tūrisma attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā”. 

3. Projekta „Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” 
attiecināmās izmaksas noteikt EUR 145 000 apmērā. 



4. Projekta „Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” 
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 75 000 EUR apmērā no 
pašvaldības budžeta.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1239 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide.  
A.Horsts atgādina, ka, ja nākotnē persona vēlēsies iegādāties attiecīgo zemes gabalu, tad viņam 
būs šāda iespēja. 
N.Līcis paskaidro, ka situācijā, ja pašvaldība lems par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
Interesentam nepieciešams iesniegt iesniegumu ar vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu. Pēc 
iesnieguma saņemšanas, pašvaldība veiks nekustamā īpašuma vērtēšanu.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 5.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru 
kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 
109., 113.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Mētru iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330010323, 1100 m2 
platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 187,77 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 77 centi) un 
EUR 39,43 (trīsdesmit deviņi euro 43 centi) 21% PVN, kopā EUR 227,20 (divi simti 
divdesmit septiņi euro 20 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1240 protokola pielikumā. 

 
§6 

Par nekustamā īpašuma maiņu 
Ziņo B.Veide. Nekustamā īpašuma Kāpu ielā 2 īpašniece vēlas mainīt pret citu zemes gabalu: 
Ainažu ielā 35, Saulkrastos. Nekustamais īpašums Ainažu ielā 34, Saulkrastos, ir ļoti liels. 
Zemes gabals, ko vēlas iegūt savā īpašumā ir pieguļošs Bīriņu ielai 4, Saulkrastos. Sākotnēji 
jāveic zemes gabala atdalīšana, jāveic tā novērtēšanu un cenu salīdzināšana.  
N.Līcis norāda, ka būtu iespējams sakārtot apkārtni pie Baltās kāpas.  



A.Horsts precizē vai tiek mainīts zemes gabals bez apbūves tiesībām pret zemes gabalu ar 
apbūves tiesībām. Kā arī nav saprotams, cik daudz būs nepieciešams finansējums, lai realizētu 
zemes gabalu maiņu. 
N.Līcis sniedz skaidrojumu, norādot, ka izdevumi būs saistīti ar dokumentu sagatavošanu. 
L.Vaidere jautā par teritoriālo plānojumu un apbūves tiesībām. 
N.Līcis sniedz skaidrojumu par teritorijas plānojumu, apbūves noteikumiem. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk –dome) 2019.gada 5.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, 
personas kods, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada 5.jūlija iesniegums (turpmāk – 
iesniegums) par zemes gabala Kāpu ielā 2, Saulkrastos, maiņu pret zemes gabalu Ainažu ielā 35, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

 Izskatot iesniegumu un papildu informāciju, dome konstatē, ka: 
1. Zemes gabala Kāpu ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 003 0977, platība 

2965 m2. 
2. /vārds, uzvārds/ īpašuma tiesības uz zemes gabalu Kāpu ielā 2, Saulkrastos, 

nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000128161, lēmuma datums 28.05.2018. 

3. Zemesgabals Kāpu ielā 2, Saulkrastos, atrodas blakus Saulkrastu novada pašvaldības 
zemesgabalam Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 003 0974, 
platība 57 509 m2, uz kura atrodas pašvaldībai piederošs īpašums –vides objekts 
Baltajā kāpā. 

4. Zemes gabals Ainažu ielā 35, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 001 0174, 
platība 98 875 m2, reģistrēts uz pašvaldības vārda Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 5021, lēmuma datums 
19.10.2000. 

5. Pašvaldības zemesgabals Ainažu ielā 35, Saulkrastos robežojas ar /vārds, uzvārds/ 
zemesgabalu Viļņu iela 4, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013 001 0235.  

6. /vārds, uzvārds/ īpašuma tiesības uz zemesgabalu Viļņu ielā 4, Saulkrastos, 
nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 10000089108, lēmuma datums 18.01.2007. 

7. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu. 

8. Maiņas ceļā atsavināmais zemesgabals Kāpu ielā 2, Saulkrastos, ir nepieciešams 
pašvaldībai administratīvās teritorijas labiekārtošanai pie Baltās kāpas.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo 
īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas 
funkciju izpildes nodrošināšanai un trešo daļu maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu 
starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā, saskaņā ar Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Konceptuāli piekrist pašvaldības zemesgabala Ainažu ielā 35, Saulkrastos, ar kadastra 
apzīmējumu 8013 001 0174, zemes vienības daļas 1625 m2 platībā (platība tiks precizēta 
pēc kadastrālās uzmērīšanas) maiņai pret /vārds, uzvārds/, personas kods, piederošo 
zemesgabalu Kāpu ielā 2, Saulkrastos, 2965 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8013 
003 0977, kas nepieciešams pašvaldībai administratīvās teritorijas labiekārtošanai pie 
Baltās kāpas.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai izstrādāt zemes ierīcības projektu pašvaldības zemes 
īpašuma Ainažu ielā 35, Saulkrastos, ar kadastra apzīmējumu 8013 001 0174, zemes 
vienībai 1626 m2  platībā.  

3. Uzdot izpilddirektoram izdot rīkojumu par nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 
izveidošanu, kurai organizēt atdalāmās zemes vienības tirgus vērtības noteikšanu, 
pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.  

4. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu maiņa var notikt tikai pēc atdalāmās 
zemes vienības, platībā 1626 m2, ierīcības projekta izstrādāšanas, reģistrācijas 
zemesgrāmatā un novērtēšanas.  

5. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
6. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1241 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo B.Veide. 
A.Blankenbergs informē, ka pašvaldība izstrādās zemes ierīcības projektu.  
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 05.07.2019. iesniegumu par zemes īpašumu 
maiņu starp nekustamajiem īpašumiem Kāpu iela 2, Saulkrastos un Ainažu iela 35, Saulkrastos, 
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, Ministru kabineta 02.08.2016. 
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, saskaņā ar 17.07.2019. 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 07/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Ainažu iela 35 zemes vienībai ar kadastra apz. 
80130010174, 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.1242 protokola pielikumā. 

 
§8 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
G.Lāčauniece jautā vai iepriekš personas par sertifikātiem neizpirka nekustamo īpašumu. 
B.Veide atbild piekrītoši. 
 



Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 10.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru 
kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 
109., 113.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
Ābeļu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 005 0253, zemes 622 
m2 platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 85,50 (astoņdesmit pieci euro 50 centi) un EUR 17,96 
(septiņpadsmit euro 96 centi) 21% PVN, kopā EUR 103,46 (viens simts trīs euro 46 
centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1243 protokola pielikumā. 
 

§9 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 9.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
Piektā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
8033 003 2672, zemes 0,0926 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 



gadā zemes nomas maksa EUR 22,83 (divdesmit divi euro 83 centi) un EUR 4,79 (četri 
euro 79 centi) 21% PVN, kopā EUR 27,62 (divdesmit septiņi euro 62 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1244 protokola pielikumā. 
 

§10 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis informē, ka nepieciešams zemes lietošanas mērķi faktiskajai izmantošanai. Lai slēdzot 
nomas līgumus, tiktu piemērota atbilstoša nomas maksa, jo pašlaik šis nekustamais īpašums ir kā 
automašīnu stāvlaukumus. 
B.Veide informē, ka nosakot zemes lietošanas mērķi, zemes gabals būs sadalīts trīs daļās. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 08.07.2019. iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma 
Smilšu ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra Nr. 80130021401, lietošanas mērķi 
no dabas pamatnes, kods 0501, uz komercdarbības objektu apbūves zeme, kods 0801, un 
atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, kods 1101. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā izmantošana nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, (turpmāk –NĪLM kods 0501), platība 14674 
kv.m. 
 Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 2.punktu, saskaņā ar 17.07.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 
atzinumu (protokols Nr. 07/2019),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai Smilšu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējumi 80130021401, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā izmantošana nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, 
kods 0501, platība 10082 kv.m; 
atsevišķi nodalītas autostāvvietas, kods 1101, platība 3900 kv.m; 
komercdarbības apbūves zeme, kods 0801, platība 692 kv.m. 

2. 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.1245 protokola pielikumā. 
 



§11 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 7.jūlija iesniegumu, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu (protokols 
Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
“Jubileja 191A”, Jubileja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
80330032814, zemes 598 m2 platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 16,34 (sešpadsmit euro, 34 centi) un EUR 3,43 (trīs euro, 
43 centi) 21% PVN, kopā EUR 19,77 (deviņpadsmit euro, 77 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1246 protokola pielikumā. 

 
§12 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 11.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 



Upes iela 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
8033 001 0502, zemes 0,1303 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 55,64 (piecdesmit pieci euro 64 centi) un EUR 11,68 
(vienpadsmit euro 68 centi) 21% PVN, kopā EUR 67,32 (sešdesmit septiņi euro 32 centi) 
gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1247 protokola pielikumā. 
 

§13 
Par pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 

"Sernikon" 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis norāda, ka domes sēdes lēmuma projektu nepieciešams precizēt, aizstājot vārdu 
“apstiprināt” uz “pilnvarot”, jo biedrība apstiprina. 
Deputāti neiebilst N.Līča ierosinājumam. 

 
Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Mārītes Petruševicas 10.07.2019 

iesniegumu par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā 
“Sernikon”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019§17),  

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

1. Pilnvarot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju 
M.Petruševicu par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvi Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrībā “Sernikon”. 

2. Lēmumu nosūtīt Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon”. 
 
Lēmums Nr.1248 protokola pielikumā. 
 

§14 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
N.Līcis ierosina, sagatavojot domes sēdes darba kārtību, jautājumus, piemēram par zemes nomas 
līgumu noslēgšanu, sakārtot secīgi. 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 12.jūlija 

iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar 



Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2019), 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods), 
par Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Ķīšu iela 1, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 
0641, ¾ domājamās daļas no zemes 0,1289 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā ¾ domājamās daļas zemes nomas maksa EUR 44,78 (četrdesmit četri euro 78 centi) 
un EUR 9,40 (deviņi euro 40 centi) 21% PVN, kopā EUR 54,18 (piecdesmit četri euro 18 
centi) gadā. 

3. /vārds, uzvārds/ līdz 2019.gada 25.augustam samaksāt zemes nomas maksas parādu EUR 
99,58 (deviņdesmit deviņi euro 58 euro centi). 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
5. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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

 
Lēmums Nr.1249 protokola pielikumā. 
 

§15 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
Ziņo B.Veide. Veicot Jūras prospekta rekonstrukcijas darbus, daļa ceļa, saskaņā ar projektu, 
atrodas privātīpašumā. Plātība 58 kv.m.  
N.Līcis informē, ka īpašums tiks novērtēts un būs vienošanās ar īpašnieci par zemes gabala 58 
kv.m. platībā atpirkšanu. 
A.Horsts norāda, ka nav zināmi kopējie izdevumi. 
N.Līcis atbild piekrītoši. 
A.Deniškāne precizē, ja zemes gabals tiks atpirkts, papildus zemes gabals nav jāierāda. 
N.Līcis atbild piekrītoši. 
 
 Izskatot SIA “Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas /vārds, uzvārds/ 12.07.2019. 
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jūras prospekts 
1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, adreses piešķiršanu un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, 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, atbilstoši 
2019.gada 17.jūlija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
atzinumam (prot.Nr.07/2019), 
 



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

1. Apstiprināt SIA,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(kad.Nr.80330010751). 

2. Piešķirt nosaukumu zemes gabaliem Nr.2 un Nr.3, zemes ierīcības projektā ar kadastra 
apz. 80330011586 un 80330011587 – Jūras prospekts A, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi abām zemes vienībām zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
1101, platība 0.0058 ha. 

3. Zemes īpašumam Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads noteikt dalīto lietošanas mērķi:  
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha; 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 
0.1945 ha. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.  
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.1250 protokola pielikumā. 
 

§16 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 

no 2019.gada 1.jūlija par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

Ozolu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

8033 001 0951, ½ domājamās daļas no zemes 0,0961 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā ½ domājamās daļas zemes nomas maksa EUR 22,73 (divdesmit divi euro 73 centi) 
un EUR 4,78 (četri euro 78 centi) 21% PVN, kopā EUR 27,51 (divdesmit septiņi euro 51 
centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 



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.1251 protokola pielikumā. 
 

§17  
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 11.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 

no 2019.gada 1.jūlija par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

Ozolu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

8033 001 0951, ½ domājamās daļas no zemes 0,0961 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 

gadā ½ domājamās daļas zemes nomas maksa EUR 22,73 (divdesmit divi euro 73 centi) 

un EUR 4,78 (četri euro 78 centi) 21% PVN, kopā EUR 27,51 (divdesmit septiņi euro 51 

centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 

lēmums stājas spēkā. 

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.1252 protokola pielikumā. 
 

§18 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
A.Horsts jautā vai visi maksājumi par zemes nomu ir apmaksāti laicīgi. 
B.Veide norāda, ka nav informācijas par neapmaksātiem maksājumiem par zemes nomu. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 25.jūnija iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 
noteikumi” 28.punktu, 31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo 
noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 3.3.apakšapunktu, 2009.gada 7.augusta zemes nomas 



līguma 6.2.apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumam (protokols Nr.7/2019), 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2009.gada 7.augustā noslēgto zemes nomas līgumu ar 

/vārds, uzvārds/ (personas kods), par Saulkrastu novada pašvaldības piederoša zemes 

īpašuma „Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001 

0383, daļas 585 m2 platībā, nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) un EUR 5,88 

(pieci euro 88 centi) 21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

5. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

 
Lēmums Nr.1253 protokola pielikumā. 
 

§19 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis informē, ka zemes gabals jau ilgstoši tiek uzturēts un kopts. Jautā, kādēļ līgums tiek 
slēgts uz 5 gadiem, nevis uz 10 gadiem, kā iepriekšējie līgumi. 
A.Blankenbergs atbild, ka nav informācijas par līguma termiņu un, kādēļ līgums tiek slēgts uz 5 
gadiem. 
B.Veide paskaidro, ka uz zemes gabala atrodas garāžas. 
A.Horsts ierosina līgumu slēgt uz 10 gadiem. Lūdz juristu viedokli. 
G.Lipinika informē, ka nav ierobežojumu, lai līgumu nenoslēgtu uz termiņu 10 gadi. 
O.Vanaga jautā, kāda informācija norādīta iesniedzēja iesniegumā. 
A.Horsts paskaidro, ka visdrīzāk termiņš nav norādīts, izteikts lūgums par līguma noslēgšanu. 
N.Līcis ierosina līgumu slēgt ar termiņu 5 gadi, kā norādīts domes sēdes lēmumprojektā. 
A.Horsts jautā vai persona arī par šo zemes gabalu var vērsties domē un lūgt iegādāties savā 
īpašumā. 
A.Blankenbergs paskaidro, ka var, bet sākotnēji būvi nepieciešams reģistrēt Zemesgrāmatā, pēc 
reģistrēšanas, domājamo daļu var izpirkt. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 15.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., 17.punktu, un 
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. 
sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 



 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130020363, 9/100 
domājamās daļas no 646 m2 nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi)  un EUR 5,88 
(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1254 protokola pielikumā. 
 

§20 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 15.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., 17.punktu, un 
saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. 
sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 

no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 

Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 002 0363, 6/100 

domājamās daļas no 646 m2 nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi)  un EUR 5,88 
(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1255 protokola pielikumā. 
§21 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
Ziņo B.Veide. 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 15.jūlija 

iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 



sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2019), 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
Aģes iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
8033 001 0602, zemes 0,1712 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa EUR 76,14 (septiņdesmit seši euro 14 centi) un EUR 15,99 
(piecpadsmit euro 99 centi) 21% PVN, kopā EUR 92,13 (deviņdesmit divi euro 13 centi) 
gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1256 protokola pielikumā. 
 

§22 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 15.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019. sēdes 
atzinumu (protokols Nr.7/2019), 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.jūlija par Saulkrastu pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
“Mežvidi 141”, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 
80330021484, ½ domājamās daļas no zemes 0,0677 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā ½ domājamās daļas zemes nomas maksa EUR 8,96 (astoņi euro, 96 centi) un EUR 
1,88 (viens euro, 88 centi) 21% PVN, kopā EUR 10,84 (desmit euro, 84 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 



4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1257 protokola pielikumā. 
 

§23 
Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 21.06.2019. iesniegumu par 
adreses maiņu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 27A, Saulkrastos, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes 17.07.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols 
Nr.07/2019, 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” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm no 
Rīgas ielas 27 A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 uz adresi Rīgas iela 25, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160. 

2. Likvidēt adresi Rīgas iela 27A, 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. 
 
Lēmums Nr.1258 protokola pielikumā. 
 

§24 
Par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo O.Vanaga. Nolikumā nav konceptuālu izmaiņu, labotas pareizrakstības kļūdas. 
 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 2019.gada 13.jūnija 
iesniegumu Nr.1-46.2019/118 par Saulkrastu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes 2019.gada 17.jūlija Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejā (protokols Nr.7/2019§2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 



NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas nolikumu. 
2. Atzīt par spēkā neesošu ar 2016.gada 30.novembra Saulkrastu novada domes apstiprināto 

Saulkrastu vidusskolas nolikumu (protokols Nr. 15/2016§24). 
 

Lēmums Nr.1259 protokola pielikumā. 
 

§25 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 20.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņa 
meita /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, 
bērnu attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 

Lēmums Nr.1260 protokola pielikumā. 
 

§26 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/  2019.gada 2.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas 



dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 

Lēmums Nr.1261 protokola pielikumā. 
 

§27 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 10.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/ 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 

Lēmums Nr.1262 protokola pielikumā. 
 

§28 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 3.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§10), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņa dēls 
/vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā). 



2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 
Lēmums Nr.1263 protokola pielikumā. 
 

§29 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 3.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 17.jūliju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds/  233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par to, ka viņas 
dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome nosaka līdz kārtējā gada 31.decembrim. 
 

Lēmums Nr.1264 protokola pielikumā. 
 

§30 
 Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
Ziņo O.Vanaga. 

 
Saulkrastu novada domē 2019.gada 15.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 

lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 23.jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103926, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 1.augusta līdz 
2019.gada 31.oktobrim ir reģistrēta saimnieciskā darbība. 

/vārds, uzvārds/ „Latvijas Tālmācības profesionālajā centrs” ir apguvusi 40 stundu 
profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru 
bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina 
pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) 



bērniem, un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 
10.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019§12), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.oktobrim, ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

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

 
Lēmums Nr.1265 protokola pielikumā. 
 

§31 
 Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
Plkst. 14:35 no domes zāles iziet S.Ancāne. 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 4.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 16.punktu, Saulkrastu novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.augustu līdz 2019.gada 31.oktobrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens 
euro, 63 cents) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles 
/vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443103926. 

 
Lēmums Nr.1266 protokola pielikumā. 
 

§32 
Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
Ziņo O.Vanaga. Persona nav reģistrējusies bērnu uzraudzības reģistrā. 



N.Līcis jautā vai persona informēta. 
G.Lipinika atbild, ka ir sniegta informācija. Drīzumā reģistrēsies attiecīgajā reģistrā. 

 
Saulkrastu novada domē 2019.gada 15.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 

lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru 
bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” 4.3. apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina 
pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) 
bērniem, un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā. 

/vārds, uzvārds/ līdz 2019.gada 26.jūlijam nav reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 
2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”.  

/vārds, uzvārds/ SIA „ELLADA L” Rīgas starptautiskajā mācību centrā ir apguvusi 40 
stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā. 

2019.gada 29.jūnijā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 4.3. 
apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2019§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt /vārds, uzvārds/, personas kods, slēgt līgumu par pirmsskolas vecuma bērnu 
uzraudzības pakalpojuma (aukles) sniegšanu un pašvaldības kompensācijas izmaksu. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
 

Lēmums Nr.1267 protokola pielikumā. 
 

§33 
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 1.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ (turpmāk – 
iesniedzēja), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 



Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2019.gada 
17.jūlija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju, konstatēja, ka 
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu 
Nr.SN24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju 
par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – saistošie noteikumi) 13.1-13.4 un 15.3 
apakšpunktā norādītajiem kritērijiem. 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 15.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksu par aukles pakalpojuma 
sniegšanu bērnam /vārds, uzvārds/. 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 4.3.apakšpunkts nosaka, ka iesaistīties 
pašvaldības kompensētā uzraudzības pakalpojuma sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (aukles), kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk 
kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

/vārds, uzvārds/ līdz 2019.gada 26.jūlijam nav reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 
2013.gada 16.jūlija noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, saistošo 
noteikumu 16.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju, Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2019§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/, personas kods. 
2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietu. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. 
 
A.Deniškāne jautā vai SIA “Pūces skola” var uzņemt tik daudz bērnus. 
N.Līcis ierosina apkopot informāciju par bērnu skaitu uz augusta Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas sēdi. 
A.Aparjode ierosina apsekot pieskatīšanas centru. 
N.Līcis informē, ka līgumi ir noslēgti ar daudzām privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, 
kuras atrodas pa visu Latviju. 
I.Gavrilova informē, ka uz šodienu ir līdz 30 bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes, uzraudzības centrus un aukles. 
A.Horsts piebilst, ka vēl jau ir bērni, kuri vēl gaida rindā, lai apmeklētu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi Saulkrastos. 
N.Līcis informē, ka Saulkrastu novadā deklarētie bērni apmeklē Skultes pirmsskolas izglītības 
iestādi. 
Deputāti diskutē par bērnu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē, rindu.  
Plkst. 14:52 domes zālē atgriežas S.Ancāne. 
 
Lēmums Nr.1268 protokola pielikumā. 



 
§34 

Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu 
Ziņo N.Līcis. Iepazīstina klātesošos ar SIA “ZAAO” vēstulē “Par maksas par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” norādīto informāciju. No 1.janvāra mainīsies tarifs par 
atkritumu pieņemšanu poligonos un tiks mainīts dabas resursu nodoklis. Lūdz deputātu 
viedokļus. 
A.Horsts aicina tarifu paaugstināšanu neatbalstīt, jo tarifa izmaiņas visvairāk izjutīs 
maznodrošinātie novada iedzīvotāji. Pašlaik ir jau augsts tarifs par siltumu. Nav likumīga pamata 
paaugstināt tarifu. Starp Saulkrastu novada domi un pakalpojuma sniedzēju SIA “ZAAO” ir 
noslēgts līgums, kurā norādīti 3 kritēriji, kuru tarifus var mainīt, piemēram, atkritumu 
apglabāšanas tarifs poligonos, dabas resursa nodokļa palielinājums, ja vairāk kā 5% sadārdzinās 
degvielas izmaksas.  
E.Grāvītis norāda, ka sadārdzinājums ir samērīgs. Skaidro par vairumtirdzniecības degvielas 
cenu. Tarifs ir pamatots, ja uzņēmums ik 5 vai 6 gadus pārskata tarifus. 
A.Aparjode norāda, ka 2017.gadā, kad tika paaugstināts tarifs, no SIA “ZAAO” puses tika solīts, 
ka tarifu paaugstināšana vairs nebūs. Neatbalsta tarifu paaugstināšanu. 
L.Vaidere arī aicina neatbalstīt tarifu paaugstināšanu. Šī mēneša laikā bijusi negatīva pieredze 
sadarbībā ar SIA “ZAAO”. Priekšlikums paaugstināt tarifus – neobjektīvs. 
G.Lipinika precizē, ka no līguma noslēgšanas brīža ar SIA “ZAAO” – nav paaugstināta maksa, ir 
paaugstināts dabas resursu nodoklis, saskaņā ar likumu.  
A.Horsts skaidro, ka pašlaik pie atkritumu izvešanas, to daudzums tiek noteikts m3, bet 
poligonos atkritumus pieņem un uzglabā tonnās. Ir svērts izvedamā konteinera svars. Informē 
par Jūrmalas pilsētas atkritumu savākšanas praksi. Ierosina SIA “ZAAO” savus izdevumus 
optimizēt uzņēmuma ietvaros. 
B.Veide jautā, kāds ir šodienas balsojuma mērķis, ja 2019.gada rudenī tiks skatīts jautājums par 
dabas resursa nodokli. 
N.Līcis sniedz skaidrojumu. Aicina deputātus pāriet pie balsošanas.  

 
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) ir saņemta SIA “ZAAO” 2019.gada 25.aprīļa 

vēstule Nr.1.25/98 “Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu” 
(turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina 
projekts, kā arī informācija par atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru dažādās Latvijas 
pašvaldībās. 

Vēstulē norādīts, ka šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence 
ievērojami pieaugt maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA “ZAAO” 
pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, 
ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo darbības 
virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību 
aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.  

2017.gada 10.maijā starp Saulkrastu novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika noslēgts 
līgums, kas paredz SIA “ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā 
sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos 
pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) pakalpojumus Saulkrastu novada 
(turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līgums).  

Līguma 3.2.punkts nosaka gadījumus, kad SIA “ZAAO” ir tiesīga vērsties Pašvaldībā ar 
ierosinājumu pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, konkrētajā 
gadījumā, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem apsvērumiem, SIA “ZAAO” ieskatā ir 
iestājušies Līguma 3.2.punktā norādītie priekšnoteikumi maksas pārskatīšanai un SIA “ZAAO” 
lūdz palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, palielinot pakalpojuma maksas 
daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 



samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.  

SIA “ZAAO” norāda, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana 
turpmāk ļaus nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. 
Laikā, kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, 
proti, 2017.gada 26.aprīlī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, 
piemēram, vidējās darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem, 
autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar 
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. SIA “ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota 
nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu. 

Maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju 
saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi 
savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.  

Ievērojot minēto, SIA “ZAAO” iesniegusi maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.  

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ievērojot norādīto, 
būs 15,70 EUR, ko veidos: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu 
finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 
8,14 EUR apmērā par 1 m3 ( līdzšinējo 6.50 EUR apmērā par 1m3), ko apstiprina Pašvaldība; 

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Getliņi"– 7,56 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, 
tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0,13. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 39.pantu, Saulkrastu novada domes 2011. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 
“Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – noteikumi) 57.punktu, ka 
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Saulkrastu novada dome ar savu 
lēmumu, 66.punktu, kurš nosaka, ka SIA „ZAAO” vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu 
radītāju un valdītāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, SIA „ZAAO” 
2019.gada 25.aprīlī vēstulē Nr.1.25/98 norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, Tautsaimniecības, attīstības un vides 15.05.2019. 
atzinumu, 17.07.2019. Finanšu komitejas sēdes atzinumu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 7 (B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET” – 5 (A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ancāne) „ATTURAS”- 1 (N.Līcis) nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas aprēķinu, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 



atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu ir 8,14 EUR apmērā par 1 m3 ; 

2. Noteikt, ka pēc lēmuma 1.punkta spēkā stāšanās kopējā maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ir 15,70 EUR par 1 m3 
atkritumu (bez PVN) ko veido: 
1) Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri 
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,14 EUR 
apmērā par 1 m3; 
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Getliņi”– 7,56 EUR apmērā par 1 m3. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.aprīļa (prot. 
Nr.5/2017§ 10) lēmuma “Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZAAO” 1.punktu par maksas 
noteikšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmumu 10 dienu laikā publicēt pašvaldības mājas 
lapā. 

5. Lēmuma 2.punktā noteiktā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā 01.01.2020. 
A.Aparjode precizē vai ar 7 balsīm “Par” tiks paaugstināti SIA “ZAAO” tarifi. 
N.Līcis atbild piekrītoši. 

 
Lēmums Nr.1269 protokola pielikumā. 
 
 

§35 
Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas 10.07.2019. 
iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, „Likuma 
par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un saskaņā ar Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr. 7/2019 §15), Sociālo jautājumu komitejas 
sēdes atzinumu (prot. Nr.6/2019 §3) Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
sēdes atzinumu (prot. Nr.7/2019 §16), Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.7/2019 §4), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu. 
2. Apstiprināto pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 
 
Lēmums Nr.1270 protokola pielikumā. 
 



§ 36 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta  

ieņēmumu plānā 
Ziņo N.Līcis. 
J.Rudzīte sniedz skaidrojumu par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta 
ieņēmumu plānā. 

 
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 08.07.2019. iesniegumu par grozījumiem 2019.gada 

budžeta ieņēmumu plāna, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2019. 
sēdē (protokols Nr.7/2019§5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, pamatojoties uz 2018.gada 06.decembra grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 27. 
decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada ieņēmumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu pozīcijas: 

1.1.1. “Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transfertiem” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.690, 
struktūrvienība 0111) par 16 997,00 euro apmērā; 

1.1.2. “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 
01.112, struktūrvienība 0111) par 181 425,00 euro apmērā. 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu pozīcijas: 
1.2.1.  “Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm” 
(ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 17.200, struktūrvienība 0111) par 
16 997,00 euro apmērā; 

1.2.2.  “Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.640, 
struktūrvienība 011) par 181 425,00 euro apmērā. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1271 protokola pielikumā. 
 

§ 37  
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” 
Ziņo N.Līcis. 
J.Rudzīte skaidro, ka izmaiņas saistītas ar kredītiem. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas 10.07.2019. 
iesniegumu par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā, kas izskatīts 
Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.07.2019. sēdē (protokols Nr.7/2019§6), 
pamatojoties uz saņemto un pieprasīto projekta avansa maksājumu, saņemto Valsts budžeta 
dotāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 



 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods 

(EKK) 18.630, P5111) “Projekts “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”” par 869 497,00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 

“Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā”” (Struktūrvienība 0117, P5111, M4122) par 869 497,00 EUR EKK 5240 
(Pamatlīdzekļu izveidošana). 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1272 protokola pielikumā. 
 

§ 38 
Par grozījumiem Finanšu un grāmatvedības nodaļas un IT nodaļas  

2019.gada budžetos 
Ziņo N.Līcis. 

 
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 11.07.2019. iesniegumu par grozījumiem nodaļas budžetā, 

lai nodrošinātu datorprogrammas Microsoft Strategy ieviešanu, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 17.07.2019. sēdē (protokols Nr.7/2019§7), pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Finanšu un grāmatvedības nodaļas (Struktūrvienība 012) budžeta 

izdevumu plānu, ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5121 
(Datorprogrammas)  par 760,00 EUR. 

1.2. palielināt Informāciju tehnoloģijas nodaļas (Struktūrvienība 021) budžeta 
izdevumu plānu, EKK 2251 (Informācijas sistēmas uzturēšana) par 760,00 EUR, 
lai nodrošinātu servera nomu datorprogrammas Microsoft Strategy ieviešanai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1273 protokola pielikumā. 
 

§39 
Par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā 

Ziņo N.Līcis. 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas locekles 2019.gada 11.jūlija 
iesniegumu par izslēgšanu no Dzīvokļu komisijas sastāva un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 



17.07.2019. atzinumu (Nr. 7/2019§8), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 
27.punktu, un Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 5.punktu, 

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

1. Ar 2019.gada 1.augustu izslēgt no Īpašumu izsoles komisijas sastāva Jolantu Rudzīti. 
2. Ar 2019.gada 1.augustu apstiprināt Īpašumu izsoles komisijas sastāvā Gati Vīgantu. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1274 protokola pielikumā. 
 

§40  
Par zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 02.07.2019. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 
85, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330032691, platība 
629 kv.m, nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz SIA “Latio” 28.06.2019. noteikto tirgus 
vērtību 3400 euro, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 
5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, pamatojoties uz Finanšu komitejas 
17.07.2019. atzinumu (protokols 07/2019), 

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

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvēta 
zemesgabala Devītā iela 85, VEF-Biķernieki, Saulkrastu novads, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8033 003 2691, platība 629 kv.m platībā. 

2. Uzdot Īpašumu izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 85, VEF-
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 3400 euro (trīs tūkstoši četri simti euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 85, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 2691, izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.09.2019. plkst. 10.00 rīkot 
nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārkontēt zemes gabalu Devītā iela 85, VEF-
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no konta 7841 uz kontu 2132 (krājumi 
un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai). 



 
Lēmums Nr.1275 protokola pielikumā. 

 
§41 

Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 8’’, Astra,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
nodošanu atsavināšanai 

Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 20.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojošas 
/adrese/, neapbūvēta zemesgabala “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80330033017, platība 0.0326 ha, (turpmāk – Zemesgabals) atsavināšanas 
ierosinājums. Personas iesniegtais Zemesgabala atsavināšanas ierosinājums atbilst „Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktajām prasībām, ka 
zemes “Astra 21”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieks ierosina nopirkt zemes 
starpgabalu “Starpgabals 8”, kas pieguļ viņa zemei.  

Pamatojoties uz SIA “Latio’’ 14.06.2019. vērtējumu, “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, īpašā vērtība ir 800 euro. 

/vārds, uzvārds/ īpašuma tiesības uz zemes gabalu “Astra 21”, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 568 lēmuma datums 26.09.1996.  

Saulkrastu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nostiprinātas uz Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
100000589863, lēmuma datums 04.06.2019.  

Zemesgabala lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 
0.0326 ha, pašvaldība zemes gabalu neizmantos pašvaldības funkciju realizācijai.  

Zemesgabals robežojas ar nekustamajiem īpašumiem “Astra 21”, Astra, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads un ,,Jāņkalni’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kuriem 
ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta 
otro daļu, 37.panta piekto daļu, kas nosaka, ka ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu 
institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta’’, saskaņā ar 
17.07.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu, (protokols Nr. 07/2019) 

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

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu “Starpgabals 8’’, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 3017, platība 0.0326 ha platībā.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai nosūtīt nekustamā īpašuma “Astra 21”, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un “Jāņkalni’’, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, īpašniekiem atsavināšanas paziņojumu piedāvājot pirkt pašvaldības 
zemesgabalu “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80330033017, platība 0.0326 ha, norādot termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi no 
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram. 



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.1276 protokola pielikumā. 
 

§ 42 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Ir saņemti priekšlikumi par saistošo noteikumu grozījumiem, piemēram, 1) Domes 
lēmuma projektā starp 5. un 6.punktu, iekļaut jaunu punktu (attiecīgi mainot punktu 
numerāciju) šādā redakcijā: “Juridiskajai nodaļai veikt grozījumus domes priekšsēdētāja 
padomnieka darba līgumā un amata aprakstā”.  
2) Noteikumu projektā: 

- papildināt ar jaunu punktu 3.punktu (attiecīgi mainot punktu numerāciju) šādā redakcijā: 
“3. Papildināt ar jaunu 5.2 punktu šādā redakcijā: 
“5.2 Pašvaldībā ir izveidots Domes priekšsēdētāja padomnieka amats, kas ir tieši pakļauts 
Domes priekšsēdētājam.”” 
-  izteikt Noteikumu projekta 6.punktu šādā redakcijā: 
“6. Izteikt 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.6. pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem: pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos, automobiļa vadītāja;”” 
 - Papildināt Noteikumu projektu aiz 14.punkta (attiecīgi mainot punktu numerāciju) ar 
jaunu 15.punktu šādā redakcijā: 
“15. Papildināt 59.1.apakšpunktu aiz vārda “izpilddirektoru” ar vārdiem “un Domes 
priekšsēdētāja padomnieku””. 

3) izpildvaras struktūrshēmā svītrot no Centrālās administrācijas darbiniekiem Domes 
priekšsēdētāja padomnieku, norādot tiešu pakļautību Domes priekšsēdētājam. 
Skaidro padomnieka būtību, t.i., sniegt konsultācijas priekšsēdētājam. Uzskaita pērējos 
grozījumus, svītrojumus no noteikumiem, labojumu iesniegšanas kārtību. Jautā vai juridiskajai 
nodaļai un deputātiem ir papildinājumi, jautājumi.  
E.Grāvītis norāda, regulāri tiek veikti grozījumi, bet lietderīgāk būtu visus grozījumus veikt 
vienkopus un kompleksi.  
N.Līcis jautā juridiskajai nodaļai, cik nozīmīgi pašlaik apstiprināt nolikumu. 
G.Lipinika informē, ka saskaņā ar iekšējā audita norādījumiem tika sagatavoti grozījumi. Ir 
izveidotas jaunas iestādes, kuras darbojas 6 mēnešus, bet nav iekļautas nolikumā.  
N.Līcis aicina deputātus balsot.  
 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projekts (turpmāk - Projekts) 
izstrādāts, lai noteiktu pašvaldības struktūru, kas ir mainīta saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju, jauna amata un jaunas struktūrvienības 
izveidošanu, kā arī jaunu komisiju izveidi - Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas komisija un 
Saulkrastu novada pašvaldības Budžeta komisija.  

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019 §11), 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019§9), 
Sociālo jautājumu komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019 §2), Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019 §3) un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 6 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 
L.Vaidere, O.Vanaga, N.Līcis), „PRET” – 4 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, G.Lāčauniece), 
„ATTURAS”- 3 (A.Deniškāne, A.Dulpiņš, M.Kišuro), 



 
NOLEMJ:  

1. Lēmums nav pieņemts. 
 

Lēmums Nr.1277 protokola pielikumā. 
 

§ 43 
Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” 
Ziņo N.Līcis. 
G.Lāčauniece jautā, kādēļ tiek veiktas izmaiņas. 
A.Aparjode sniedz skaidrojumu par degvielas patēriņu organizatoram, par nobraukto 
kilometrāžu. 
B.Veide, A.Aparjode, N.Līcis diskutē par degvielas limitiem, degvielas patēriņu. 
J.Rudzīte norāda, ka piešķirtais maksimālais limits nav obligāti iztērējams. Ņemot vērā, ka 
Saulkrastu sporta centram ir degvielas ekonomija, attiecīgajam darbiniekam pašlaik tiek 
palielināts limits.  
A.I.Zaharāns paskaidro, ka pirms tiks noteikts degvielas limits, nebija zināms, cik varētu būt 
patēriņš. Tādēļ pašlaik, izvērtējot nobraukumu, tiek palielināts limits attiecīgajam darbiniekam. 
 

Ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu “Par Saulkrastu novada 
pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, ko 
izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” ir apstiprināts Saulkrastu 
novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, 
ko izmanto amata pienākumu izpildei.  

2019.gada 9.jūlijā Saulkrastu novada domē saņemts pašvaldības iestādes Saulkrastu 
sporta centrs vadītājas 08.07.2019. iesniegums “Par degvielas limitu palielināšanu”. Iesniegumā 
lūgts palielināt degvielas limitu Saulkrastu sporta centra vadītāja vietniekam – sporta darba 
organizatoram no 55 litriem uz 80 litriem, jo palielinājies darba apjoms.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.2 pantu, un Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējo noteikumu Nr.9 
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus”, Finanšu komitejas 17.07.2019. sēdes atzinumu, 

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

1. Veikt grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstu ar degvielas patēriņa normu personīgajam 
transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu” 
pielikuma 29.ierakstā, aizstājot ciparus „55” ar cipariem „80”. 

2. Uzdot Saulkrastu sporta centra vadītājai noslēgt vienošanos ar Saulkrastu sporta centra 
vadītāja vietnieku par grozījumiem līgumā “Par transportlīdzekļa izmantošanu dienesta 
vajadzībām”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu sporta centra vadītāja. 
 
Lēmums Nr.1278 protokola pielikumā. 
 

§44  



Par Saulkrastu pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs” telpu nomas maksas 
pakalpojuma izcenojuma aprēķina apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Saulkrastu pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs” telpu nomas aprēķins 
sagatavots, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2019. 
metodisko materiālu “Vadlīnijas maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtību pašvaldībās”, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 
“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 
pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu “Nomas maksas 
noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, 
kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma 
veikšanai”.  

Saskaņā ar 17.07.2019.gada Finanšu komitejas atzinumu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras centrs” telpu nomas 
maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī 3,91 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai līdz šā gada 15.augustam izstrādāt metodiku par telpu nomas 
maksas atvieglojumu piemērošanas kārtību. 

 
Lēmums Nr.1279 protokola pielikumā. 

 
§45 

Par speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu ielu un ceļu fondam 
Ziņo N.Līcis. Domes sēdes lēmuma projekts sagatavots uz Satiksmes ministrijas rīkojumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja 15.07.2019. iesniegumu par 
izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 17.07.2019. sēdē (protokols Nr.7/2019§14), pamatojoties uz 
LR Satiksmes ministrijas rīkojumu par Mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadam, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumu pozīciju 
“Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” par 2 092,00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada 
izdevumu pozīciju autoceļu uzturēšanai ekonomiskās klasifikācijas kodā 224601 (Sniega 
tīrīšana pilsētā un lauku teritorijā) par 2092,00 EUR. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 



Lēmums Nr.1280 protokola pielikumā. 
 

§46 
Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

nolikumā “Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums” 
apstiprināšanu  

Ziņo N.Līcis. Informē par grozījumiem, kas veikti nolikumā. 
J.Rudzīte norāda, ka ir atrunāta maksājumu dokumentu apstiprināšanas kārtība.  
 

Izskatot iekšējo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 
nolikumā “Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums”” projektu, un 
pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.07.2019 atzinumu (protokols Nr.7/2019§15), un likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 
29.aprīļa nolikumā “Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
nolikums””. 

2. Iekšējie noteikumi „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa nolikumā 
“Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums”” stājas spēkā ar 
2019.gada 1.augustu. 

 
Lēmums Nr.1281 protokola pielikumā. 

 
§47 

Par papildus līdzekļu  piešķiršanu jaunai amata vietai Saulkrastu būvvaldei 
Ziņo N.Līcis. Jautājums tika skatīts domes ārkārtas sēdē. Nepieciešams paredzēt līdzekļus no 
neparedzētiem gadījumiem 
 
 Izskatot Saulkrastu novada būvvaldes būvinspektora 15.07.2019. iesniegumu par jaunas 
amata vietas izveidi Saulkrastu novada būvvaldē un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
17.07.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1237 (protokols Nr.15/2019§2), un uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu Saulkrastu novada būvvaldes budžetā no līdzekļiem 
neparedzētajiem gadījumiem 1 597,00 euro, lai nodrošinātu atalgojuma izmaksu no 
2019.gada 19.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim.  

2. Palielināt Saulkrastu novada būvvaldes budžeta plānu par 3768,00 euro (Struktūrvienība 
015) šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 
2.1.EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 2786,00 euro; 
2.2.EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 672,00 euro. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 



 
Lēmums Nr.1282 protokola pielikumā. 

 
§48 

Par papildus līdzekļu  piešķiršanu interešu izglītībai 
Ziņo N.Līcis. Domes sēdes lēmumā deju grupas nosaukums jāmaina uz “iesniegumus par 
interešu izglītības dalībnieku dalības nodrošināšanai XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētku Mūsdienu dejas lieluzvedumā “Augstāk par zemi””. 
G.Lāčauniece jautā par deju kolektīvu skaitu. 
N.Līcis sniedz skaidrojumu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” mūsdienu 
deju grupas vadītājas 07.07.2019. iesniegumu par interešu izglītības dalībnieku dalības 
nodrošināšanu XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Mūsdienu dejas 
lieluzvedumā “Augstāk par zemi””, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
17.07.2019. sēdē (protokols Nr.7/2019§18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no Saulkrastu novada domes līdzekļiem neparedzētajiem 
gadījumiem 5 110,00 euro, lai apmaksātu dalību XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētku Mūsdienu dejas lieluzvedumā “Augstāk par zemi”. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes Saulkrastu kultūras centrs budžeta 
plānu par 5 110,00 euro (Struktūrvienība 17) šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos 
(EKK): 
2.1.EKK 2233 (Transporta pakalpojumi) par 1 840,00 euro; 
2.2.EKK 2279 (Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 602,00 euro; 
2.3.EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 1 833,00 euro; 
2.4.EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 835,00 euro.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1283 protokola pielikumā. 
 

§49 
Par būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances 

Ziņo N.Līcis. 
 

 Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 19.07.2019. 
iesniegumu par būves dzēšanu no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz likuma “Par 
grāmatvedību” 2.pantu un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Saulkrastu novada būvvaldes 28.06.2019.izziņu Nr.BIS-BV-
23.1-2019-845, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 



NOLEMJ: 
1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no ilgtermiņa ieguldījumu sastāva 

nedzīvojamās ēkas–nojumi ar kadastra apzīmējumu 80130020173007, adrese Stirnu iela 
23, Saulkrasti (kad.Nr.80130020173), ar platību 59 kv.m.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1284 protokola pielikumā. 
§50 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta  
ieņēmumu plānā 

Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs” vadītājas 22.07.2019. iesniegumu 
par grozījumiem 2019.gada budžeta ieņēmumu plāna un izdevumu plānā. Pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 2018.gada 
6.decembra grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 
"Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju",  

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

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada ieņēmumos: 
1.1. palielinot Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada ieņēmumu pozīcijas: 

1.1.1. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (ekonomiskās 
klasifikācijas kods - EKK 21.359, struktūrvienība 0111) par 1 525,00  euro 
apmērā; 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs” 2019.gada izdevumu 
pozīcijas: 

1.2.1. 2363, struktūrvienība 16) par 1 525,00 euro apmērā, lai nodrošinātu 
“Sporta centra” organizētās dienas nometnes dalībnieku ēdināšanu; 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 
1. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1285 protokola pielikumā. 
 

§51 
Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  SIA“Saulkrastu 

komunālserviss” 
Ziņo N.Līcis. Pašvaldības, pildot funkcijas, tiesīgas veidot kapitālsabiedrības. Pašvaldības 
līdzdalība SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir pamatota.  
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām, 
pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 
līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu publiskā persona privāto 
tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 
pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto 
tiesību juridiskās personas, nevar izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās 
personas funkcijām. 



2015. gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un atbilstoši Likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai 
personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā Likuma 4. panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja 
Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas nav atvasināmas. Šī panta 
otrajā daļā ir noteikts: “Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā 
ietver: 

1) vērtējumu attiecībā un atbilstību šī likuma 4. panta nosacījumiem; 
2) vispārējo stratēģisko mērķi.” 
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu, publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos: 
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 
3) stratēģiski svarīgā nozarē; 
4) jaunā nozarē; 
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu.  
Pamatojoties uz minēto un ievērojot Likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, kas nosaka, ka 

publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībās, Saulkrastu novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, izvērtējot 
pašvaldības līdzdalības SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģistrācijas Nr. 40103027944, 
atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm. 

Izvērtējot SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbību, tika konstatēts, ka: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no 
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

2. Saulkrastu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā laika posmam no 
2014. līdz 2029.gadam, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 29.maija 
lēmumu (protokols Nr.7,34.§), viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas vērsta 
uz Saulkrastu komunālās saimniecības infrastruktūras spēju piedāvāt mūsdienīgus 
pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pilsētas iedzīvotājiem. Iepriekš minētajā Saulkrastu 
novada attīstības stratēģijā ir definēts ilgtermiņa rīcības virziens, kas ir – infrastruktūra 
attīstība ērtai pieejamībai un vides slodžu mazināšanai. Savukārt, kā novada vidējā termiņa 
rīcības virzieni noteikti inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un 
savienošana, ūdensvada un kanalizācijas risinājumi. 

3. Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un 
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§), SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
nodrošina: 
a. ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas teritorijā, tajā skaitā: 

kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un paplašināšanu pilsētā, lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēmas ierīkošanu un rekonstrukciju, ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukciju un paplašināšanu, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanu, kā 
arī veicina pieslēgšanos centralizētajām ūdens un kanalizāciju tīklu sistēmām; 

b. siltumsaimniecības energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tajā skaitā, izstrādā 
novada nākotnes siltuma piegādes koncepciju un rīcības plānu, paredzot siltumtīklu 
paplašināšanu un jaunas katlu mājas izbūvi Saulkrastu centrā, apvienojot esošās katlu 



mājas, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanai, pabeigt ēku tehnisko apsekošanu un 
energoauditu, projektēšanu, realizāciju pašvaldības ēkās. 

4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir plaša spektra komunālo pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmums. Tā klienti ir Saulkrastu novada mājsaimniecības un uzņēmumi, kā arī Dome. 
Pakalpojumu klāstu veido 4 galvenās pakalpojumu grupas: 

1) siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība; 
2) dzeramā ūdens ieguve, piegāde, sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 
3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. 
4) autostāvvietu apsaimniekošana. 

5. Tādējādi SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir 
stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai, tajā skaitā Dome infrastruktūras attīstībai ir veikusi 
būtiskus ieguldījumus SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā. 

6. Lai uzlabotu un attīstītu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī ievērotu 
noteiktās vides aizsardzības prasības, SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir īstenojis vairākus 
projektus ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā un siltumapgādes pakalpojumu 
uzlabošanā, nodrošinot jaunu ūdensvada, kanalizācijas tīklu izbūvi un, nomainot esošo 
katlu māju apkures katlus, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. 

7. Kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls. 
8. Kapitālsabiedrība šo pārvaldes uzdevumu (ūdensapgāde,  notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu 
viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs 
sabiedrības labklājības uzlabošanas veids. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros 
veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, ūdensapgāde un kanalizācija, 
siltumapgāde pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, 
kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punktam, t.i., tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 
īstenošanu ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanas jomā, 
minēto pakalpojumu nodrošināšana ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga un tās infrastruktūras 
attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.  

Tādējādi secināms, ka Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalība ar 100% kapitāldaļu SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un tā ir saglabājama.  

SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējais stratēģiskais mērķis (apstiprināts ar domes 
2019.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.16/2019§51) ir atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas 
teritorijā, tajā skaitā īstenojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstības projektus, kā arī 
nodrošināt kvalitatīvus centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 
pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu 
11.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada domes līdzdalību SIA “Saulkrastu komunālserviss” par 
atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4.panta nosacījumiem. 

 



Lēmums Nr.1286 protokola pielikumā. 
 

§52 
Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem 

Ziņo N.Līcis.  
 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
57.panta pirmās daļas prasībām, publiskas personas kapitālsabiedrība izstrādā vidējā termiņa 
darbības stratēģiju, citu starpā, ņemot vērā publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas 
noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus.  

Saskaņā ar “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam” noteikto, viens no 
Latvijas mērķiem ir kvalitatīva un pievilcīga dzīves vide Latvijas iedzīvotājiem. Attiecīgi, 
“Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā”, laika posmam no 2014. 
līdz 2029. gadam, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu 
(protokols Nr.7, 34§), viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas vērsta uz Saulkrastu 
komunālās saimniecības infrastruktūras spēju piedāvāt mūsdienīgus pakalpojumus, kas ir 
pieejami visiem novada iedzīvotājiem. Iepriekš minētajā Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas programmā ir definēts ilgtermiņa rīcības virziens, - infrastruktūras attīstība ērtai 
pieejamībai un vides slodžu mazināšanai. Savukārt, kā vidējā termiņa rīcības virzieni noteikti 
inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un savienošana, ūdensvada un 
kanalizācijas risinājumi.  

Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un 
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10§), SIA “Saulkrastu komunālserviss” nodrošina: 

1. ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas teritorijā, tajā skaitā: 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un paplašināšanu pilsētā, lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēmas ierīkošanu un rekonstrukciju, ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju un 
paplašināšanu, jaunu tīklu projektēšanu, kā arī veicina pieslēgšanos centralizētajām 
sistēmām; 
2. siltumsaimniecības energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tajā skaitā, izstrādā 
novada nākotnes siltuma piegādes koncepciju un rīcības plānu, paredzot siltumtīklu 
paplašināšanu un jaunas katlu mājas izbūvi Saulkrastu centrā, apvienojot esošās katlu 
mājas, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanai, pabeigt ēku tehnisko apsekošanu un 
energoauditu, projektēšanu, realizāciju pašvaldības ēkās. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmās daļas prasībām, 
 

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

1. Noteikt, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējais stratēģiskais mērķis ir atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus visā 
Saulkrastu pilsētas teritorijā, tajā skaitā īstenojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
attīstības projektus, kā arī nodrošināt kvalitatīvus centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumus.  

 
Lēmums Nr.1287 protokola pielikumā. 

 
§53 

Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem 



Ziņo N.Līcis. 
 

Saskaņā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
57.panta pirmās daļas prasībām, publiskas personas kapitālsabiedrība izstrādā vidējā termiņa 
darbības stratēģiju, citu starpā, ņemot vērā publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas 
noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus.  

„Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam” noteikts, ka viens no mērķiem ir 
kvalitatīva un pievilcīga dzīves vide Latvijas iedzīvotājiem. Attiecīgi Saulkrastu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā laika posmam no 2014. līdz 2029. gadam, 
kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.7,34.§), 
viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas vērsta, lai Saulkrastos pieejamie sociālie 
pakalpojumi atbilstu reģionālās nozīmes attīstības centra prasībām. Iepriekš minētajā Saulkrastu 
novada attīstības programmā ir definēts ilgtermiņa rīcības virziens, kas ir - novada efektīva 
pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības pamats.  

Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un 
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§), Saulkrastu novada domes darbības mērķi 
saistīti ar pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunu, 
kvalificētu speciālistu piesaisti un informācijas nodrošināšanu par veselības aprūpes 
pakalpojumiem un veselības veicināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmās daļas prasībām, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir attīstīt 
ambulatoros, dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojumu veidus un kvalitāti, kā arī 
meklēt iespējas uzlabot slimnīcas infrastruktūru, paaugstināt ēkas energoefektivitāti un 
nodrošinot vides pieejamību. 

 
Lēmums Nr.1288 protokola pielikumā. 

 
§54 

Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu  pašvaldības sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” 

Ziņo N.Līcis. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām, 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām, pildot 
savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 
kapitālsabiedrībās.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktu publiskā 
persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības 
nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas 
personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav peļņas gūšanas 
rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas 
neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām. 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un atbilstoši Likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai 



personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā Likuma 4. panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja 
likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atvasināmas. Šī 
panta otrajā daļā ir noteikts: “Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā 
ietver: 

1) vērtējumu attiecībā un atbilstību šī likuma 4. panta nosacījumiem; 
2) vispārējo stratēģisko mērķi.” 
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu, publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos: 
1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt 

sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi 
valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Pamatojoties uz minēto un ievērojot Likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, kas nosaka, ka 
publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu pieņem lēmumu par 
tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās, Saulkrastu novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem 
lēmums, izvērtējot Domes līdzdalības pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40003124779) atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 
pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm.  

Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” darbību, 
konstatēts, ka: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

2. Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā laika 
posmam no 2014. līdz 2029. gadam, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 
29.maija lēmumu (protokols Nr.7,34.§), viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas 
vērsta, lai Saulkrastos pieejamie sociālie pakalpojumi atbilstu reģionālās nozīmes attīstības 
centra prasībām. Iepriekš minētajā Saulkrastu novada attīstības programmā ir definēts ilgtermiņa 
rīcības virziens - novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības 
pamats.  

3. Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un 
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§), domes darbības mērķi saistīti ar pašvaldības 
iestāžu pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbalstu cilvēkresursu 
apmācībā un speciālistu piesaistīšanā ārstniecisko atpūtas programmu kvalitātes nodrošināšanai, 
infrastruktūras atbalsta nodrošināšanu ārstnieciskās atpūtas objektiem un informācijas 
nodrošināšanu par veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības veicināšanu 

4. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” galvenie 
darbības veidi ir: 

1) neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi Steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā (Traumpunkts); 

2) ambulatorie un medicīnas maksas pakalpojumi; 
4) medicīniskā palīdzība dienas stacionārā; 
5) rehabilitācijas pakalpojumi; 
6) medicīnas maksas aprūpes pakalpojumi; 
7) nomātā nekustamā īpašuma telpu iznomāšana trešajām personām; 
8) inventāra iznomāšana; 
9) profilaktiskais darbs. 



5. Kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus izmanto ne tikai Saulkrastu novada, bet 
arī kaimiņu novada iedzīvotāji un Saulkrastu pilsētas viesi. Tādējādi pašvaldības sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir 
stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai un izriet no Saulkrastu novada pašvaldības vispārējiem 
stratēģiskajiem mērķiem. 

6. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu piedāvājumu Saulkrastu novadā, 
uzlabojot telpu un infrastruktūras kvalitāti, pieejamo tehnoloģiju kvalitāti, ārstniecības personāla 
kvalifikāciju un pakalpojumu kvalitātes sistēmu, kā arī pakalpojumu finansiālo pieejamību 
(uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, racionāla resursu izmantošana), ir jāveic 
būtiskas investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā un medicīnisko tehnoloģiju attīstībā. Tas 
ļautu palielināt pacientu skaitu, palielināt sniegto ambulatoro konsultāciju, diagnostisko 
izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu apjomus. 

7. Kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi un attiecīgas kvalifikācijas 
personāls. 

8. Kapitālsabiedrība ir spējusi piesaistīt struktūrfondu līdzekļus un turpina īstenot 
projektu, kura mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības 
aprūpes infrastruktūru. 

9. Kapitālsabiedrība šo uzdevumu (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību) veic 
efektīvi un tādejādi, no sabiedrības interešu viedokļa, pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir 
labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros 
veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes 
nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, 
kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.panta pirmās daļas 1., un 2. punktam, t.i., tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 
īstenošanu administratīvās teritorijas veselības aprūpes jomā, minēto pakalpojumu nodrošināšana 
ir pašvaldībai stratēģiski svarīga un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi.  

Tādējādi secināms, ka Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalība ar 100 % kapitāldaļām 
pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” atbilst Likuma 4.panta 
nosacījumiem un tā ir saglabājama.  

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir attīstīt ambulatoros, dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojumu 
veidus un kvalitāti, kā arī meklēt iespējas uzlabot slimnīcas infrastruktūru, paaugstināt ēkas 
energoefektivitāti un nodrošinot vides pieejamību (Saulkrastu novada domes 2019.gada 31.jūlija 
lēmumu Nr.1289) 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, 

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

 
NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

 
Lēmums Nr.1289 protokola pielikumā. 



 
§55  

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 
Ziņo N.Līcis. 2018.gada nogalē savlaicīgi netika izsniegti rēķini, kā rezultātā, nebija veikta 
rēķinu apmaksa. 

 
Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores Veltas Kalnakārkles 19.07.2019. iesniegumu 

“Par papildus līdzekļu piešķiršanu patērētā ūdens un kanalizācijas rēķinu nomaksai” 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1210,00 euro, lai veiktu 
ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksu Saulkrastu vidusskolas ēkām. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta 2019.gada izdevumu plānu par 1210,00 euro 
(Struktūrvienība 02, ekonomiskās klasifikācijas kods 2222 (Izdevumi par ūdeni un 
kanalizāciju).  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1290 protokola pielikumā. 
 

§56 
Par izmaiņām projekta "Deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā" 

īstenošanā 
Ziņo N.Līcis. Sniedz skaidrojumu par projekta izmaksām, neattiecināmajām izmaksām (sociālā 
dienesta telpas), nepieciešamajiem grozījumiem deinstitucionalizācijas plānā. Informē, ka 
nepieciešams atteikties no aprūpes pakalpojumiem personām ar garīgām veselības problēmām. 
G.Lāčauniece jautā vai projekts vairs netiks turpināts. 
N.Līcis atbild piekrītoši. Skaidro, ka ir jāgaida aizņēmumi, pašlaik ir rinda. Aizņēmumi netiek 
solīti, izņemot projektus ar minimālo līdzfinansējumu. No Labklājības ministrijas ir saņemta 
vēstule, kurā tiek lūgts sniegt atbildi vai pašvaldība varēs atvēlēt finanšu līdzekļus no budžeta 
deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveidei Saulkrastu novadā, uz ko diemžēl jāatbild, ka tik 
lielu naudas līdzekļu nav pašvaldības pamatbudžetā. 
A.Horsts norāda, ka, ja 2017.gadā tiktu iegādāta ēka, tā jau būtu atremontēta un pašvaldībai būtu 
ēka sociālā dienesta vajadzībām. 2017.gadā neviens neņēma vērā teikto. 
G.Lāčauniece ierosina vienoties ar citām pašvaldībām, lai saņemtu attiecīgos pakalpojumus. 
B.Veide sniedz skaidrojumu par sadarbību ar citām pašvaldībām. 
N.Līcis norāda, ka pašvaldībai ir ēka, kurus sakārtojot, būtu nodrošinātas telpas Sociālā dienesta 
vajadzībām. 
S.Ancāne skaidro, ka Saulkrastu slimnīcas ēkas 1. stāvā ir telpa, kur nodrošināt pakalpojumu 
sniegšanu. Pakalpojumus sniegs fizioterapeits. 
M.Petruševica izklāsta, kādi pakalpojumi būs pieejami projekta ietvaros. Labklājības ministrija 
sniegusi skaidrojumu, ka, ja pašvaldība projekta ietvaros atteiktos no fizioterapeita kabineta, bet 
izveidotu dienas aprūpes centru, tad fizioterapeita kabineta izveides izdevumus iekļautu, kā 
attiecināmos izdevumus. 
N.Līcis norāda, ka, ja ir risinājumi projekta virzībai, noteikti iespējas ir jāizmanto. 
 



Izskatot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas M.Petruševicas 23.07.2019. 
iesniegumu par izmaiņām projekta “Deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveide Saulkrastu 
novadā” (Nr. 9.3.3.1/19/I/028) un ņemot vērā: 

1. Ar 30.05.2018. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr. 583 (prot. Nr. 7/2018§18), “Par 
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam stratēģiskās 
daļas saskaņošanu, ar kuru dome lēma īstenot stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus - dienas aprūpes centra 
izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem (plānotās infrastruktūras izveides 
izmaksas- 223 563.52 EUR) un sociālās rehabilitācijas centra izveidi bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kas ietver 1 fizioterapijas kabineta izveidi (plānotās 
infrastruktūras izveides izmaksas- 45790 EUR); 

2. Līguma Nr 5.2/Li477 ietvaros izstrādātā būvprojekta “Ēkas Stirnu ielā 23A Saulkrastos 
pārbūve Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra vajadzībām” Ekonomikas 
daļas izmaksu aprēķinā paredzamās līgumcenas koptāmi; 

3. Informāciju par pašvaldību aizņēmumu limitu 2019. gadam (Ministru kabineta 2019. 
gada 11. jūnija lēmums) un to, ka prioritāri aizņēmumi tiks piešķirti Eiropas savienības 
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu attiecināmo izmaksu 
finansēšanai; 

4. 23.07.2019. Finanšu Ministrijas vēstuli Nr. 3.2-19/13-1/3458, kur informēts, ka attiecībā 
atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 11.jūnija sēdes lēmumam pie aizņēmumu 
nosacījumu izstrādes 2020. gadā un vidējā termiņā kā prioritāte ir noteikta saglabāt 
aizņēmumus ES projekta attiecināmo izmaksu apjomā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 27. Punktu, Ministru kabineta 2016. gada 20.decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības 
programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.3.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi,  

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

1. Lūgt Rīgas plānošanas reģionu izdarīt grozījumus Rīgas plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā, atsakoties no dienas aprūpes centra izveides personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, kas bija plānots īstenot Stirnu ielā 23a, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības dalību darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstībā 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, iesniedzot projekta iesniegumu “Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu izveidei Saulkrastu novadā”, īstenojot sociālās 
rehabilitācijas centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver 1 
fizioterapijas kabineta izveidi. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 45 790 EUR 
(četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro), kas sastāv no: 

3.1. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējuma 79.34% jeb 36329.68 EUR; 
3.2. valsts budžeta dotācijas 3.00% jeb 1373.70 EUR; 



3.3. pašvaldības finansējuma- 12% jeb 5494.80 EUR; 
3.4. cits publiskais finansējums- 5.66% jeb 2591.82 EUR. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā Saulkrastu novada domei nodrošināt 
priekšfinansējumu projekta īstenošanai, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases 
aizņēmumu. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1291 protokola pielikumā. 
 

§57 
Par dalību atklātā projektu iesniegumu atlases pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts jautā vai termiņš ir pietiekošs, lai realizētu projektu, vai sabiedriskās apspriešanas laikā 
netika ierosināts labiekārtot vēl kādu citu ielu. 
M.Petruševica skaidro, ka sabiedriskās apspriešanas protokols ievietots Saulkrastu pašvaldības 
mājas lapā. Citu ierosinājumu nav. Būvprojekta izstrādes termiņš: 10 nedēļas no līguma 
noslēgšanas brīža. Sniedz skaidrojumu par būvprojekta izstrādes termiņu un tālāko rīcību.  
 

Izskatot finansējuma saņemšanas iespējas valsts un Eiropas savienības atbalsta pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projekta iesnieguma 
konkursa veidā un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas M.Petruševicas 18.07.2019. 
iesniegumu par dalību atklātā projektu iesniegumu atlases pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” un naudas līdzekļu piešķiršanu Baltijas ielas būvprojekta 
izstrādei un autoruzraudzībai, konstatēts: 

1. Konkursa mērķis atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicināti uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

2. Saulkrastu novadam pieejamais atbalsts 240 000 EUR. 
3. Projekta atbalsta intensitāte 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 18, augusta noteikumiem nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu konkursu viedā”, pretendents 
atbalsta saņemšanai ievēro šādus nosacījumus: 
4.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi- atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicināti 
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību; 

4.2.objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas 
attīstības un plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp 
rīcības un investīciju plāniem; 

4.3.17.07.2019. ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem 
iedzīvotājiem; 

4.4.iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus (pilnu būvprojektu, būvatļaujas 
kopiju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi” iesniedz LAD 
kopā ar projekta iesniegumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. Punktu, Ministru kabineta 
2015. gada 18, augusta noteikumiem  nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtības pasākumā “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””, Saulkrastu 
novada attīstības programmas izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķa “Novada efektīva pārvaldība 
kā sociālās un infrastruktūras attīstības pamats”, vidēja termiņa prioritāti VTP 8 publiskie 
pakalpojumi, sociālā infrastruktūra, rīcības virzienu RV 8.2 “Ielu, ietvju, apgaismojuma, 
stāvvietu un veloceliņu sakārtošana un attīstīšana”, saskaņā ar 2018. gada 17. jūlija apspriedes 
par pašvaldības ceļu ar grantēto segumu, kurus paredzēt pārbūvēt projektu konkursa 



“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kas izziņota 2019. gada 8. 
jūlijā apspriedes protokolu, Saulkrastu novada domes 2019. gada 4. jūlija lēmumu nr. 1234 (prot. 
Nr. 14/2019§1) “Par Saulkrastu novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases 
kritēriju apstiprināšanu  LAP 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, 

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

1. Piedalīties projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ar kopējo summu 266 666 EUR, no kuras ES pieejamais publiskais finansējums 90% jeb 
239 999.40 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 26 666.60 EUR. Projekta 
līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.  

2. Projektu konkursam pieteikt objektu- Baltijas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 
kad. Nr. 8033 001 0833. 

3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt nepieciešamās tehniskās 
dokumentācijas izstrādi projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšana Lauku atbalsta 
dienestā. 

4. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
4.1.samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas budžetu nodaļas 

(Struktūrvienība 019, Mērķis 311, valdības funkcija 06.600) budžeta izdevumu 
plānu: 

4.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (būvniecība)  par 25 
000 EUR. 

4.2.palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas (Struktūrvienība 0117) projekts 
(Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve) budžeta izdevumu plānu: 

4.2.1. EKK 5240 (būvniecība) par 25 000 EUR, lai nodrošinātu 
būvprojekta izstrādi.  

5. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 4. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1292 protokola pielikumā. 

 
§58  

Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Ziņo N.Līcis. 

 
Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju, konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  



1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, 
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto 
dzīvesvietas adresi: /adrese/. 

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.1293 protokola pielikumā. 
 
 

§59 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju, konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

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

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, 
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/  uz adresi: /adrese/, un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto 
dzīvesvietas adresi: /adrese/. 

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.1294 protokola pielikumā. 
 

§60 
Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu 
Ziņo N.Līcis. 
B.Veide informē, ka domē ir saņemts iesniegums par uzņemšanu Dzīvokļu rindā. 
A.Horsts ierosina sasaukt Dzīvokļu komisiju. 
 

Izskatot SIA “Ancāns.lv”, reģ.Nr. 40203174607, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 22, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos 
faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo 
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, 
uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un SIA “Ancāns.lv” uz adresi: 
Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

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.1295 protokola pielikumā. 
 

§61 
Par /vārds, uzvārds/ un viņas nepilngadīgā bērna  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu 
Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA “Ancāns.lv”, reģ.Nr. 40203174607, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 22, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos 
faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo 
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), „PRET” - nav, 
„ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, un viņas nepilngadīgā bērna /vārds, 
uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, kā ziņu anulēšanas 
iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un SIA “Ancāns.lv” uz adresi: 
Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

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.1296 protokola pielikumā. 
 

§62 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo N.Līcis. 



 

Izskatot SIA “Ancāns.lv”, reģ.Nr. 40203174607, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 22, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos 
faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo 
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, 
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un SIA “Ancāns.lv” uz adresi: 
Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

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.1297 protokola pielikumā. 
 

§63 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot SIA “Ancāns.lv”, reģ.Nr. 40203174607, juridiskā adrese: Pīlādžu iela 22, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatētos 
faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro un trešo daļu, 11.panta pirmo un trešo 
daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET” - nav, „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne 
 
NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /adrese/, 
kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis tiesiskais 
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un SIA “Ancāns.lv” uz adresi: 
Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 



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.1298 protokola pielikumā. 
 

§64 
Par /vārds, uzvārds/ deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu “Par 
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”, un ņemot vērā Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju, konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 
11.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. 
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

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

1. Anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/, personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē: /vārds, 
uzvārds/, kā ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotāju reģistrā norādot, ka personai ir zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto 
dzīvesvietas adresi: /adrese/. 

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.1299 protokola pielikumā. 
 

§65 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis. 
B.Veide jautā, kādēļ nomas līguma termiņš ir 10 gadi. Vai iesniegumā bija lūgts noslēgt līgumu 
uz 10 gadiem. 
A.Horsts informē, ka iesniegumā nav norādīts termiņš. 
G.Lipinika skaidro, ka paskaidrojumu jālūdz sniegt domes sēdes lēmuma sagatavotājam. 
E.Grāvītis ierosina līgumu slēgt uz termiņu 5 gadi. 
Klātesošie deputāti neiebilst E.Grāvīša ierosinājumam, ka zemes nomas līgums tiek slēgts uz 
termiņu 5 (pieci) gadi. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 23.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, 
dzīvojoša /adrese/, iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu (turpmāk – Iesniegums).  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
/vārds, uzvārds/, kā zemes lietotājs, Iesniegumā lūdz noslēgt zemes nomas līgumu par 

zemes gabala Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., ar platību 646 m2, 16/100 domājamo 
daļu nomu.  

Ar Domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10§33.) “Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā” (turpmāk – 
Lēmums), Dome izbeidza zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/ (16/100 domājamās daļas) 
uz apbūvētu zemes gabalu 646 m2 platībā Tirgus ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 



kadastra apzīmējums 80130020363, un nolēma, ka Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz 
Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Tirgus iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020363, platība 646 m2. 

Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumu Nr.100000516173, nekustamā īpašuma (zemes) Tirgus iela 2A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra numurs 80130020363, 646 m2 platībā (Žurnāls Nr.300003373618), 
īpašnieks ir Dome. Uz zemes gabala atrodas citām personām piederoša ēka (būve), ar kadastra 
apzīmējumiem: 80130020363001. 

Saskaņā ar 2006.gada 26.septembra AKTU par 10 garāžu Saulkrastos, Tirgus ielā 2A, 
gr.Nr.80130020363, pieņemšanu ekspluatācijā, ēkas (būves) īpašnieki ir: SIA “GIVA”, /vārds, 
uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/, 
/vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/  un /vārds, uzvārds/. 

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 
garāžas, kas atrodas Tirgus ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra numurs: 
80135020306), 16/100 domājamās daļas tiesiskais valdītājs ir /vārds, uzvārds/. 

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi)  7.punktu, apbūvētu zemesgabalu 
iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos 
normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumu 8.punkts nosaka, ka par apbūvētu zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu, 
un nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir 
ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka 
citi normatīvie akti. 

Saskaņā ar Noteikumu 17.punktu, apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 
zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par Noteikumu 5.punktā minēto, tas ir, ne 
mazāk kā 28 euro).  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 
zemesgabala Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar platību 646 m2, kadastrālā vērtība 
ir EUR 4501,00. Iznomātā zemesgabala 16/100 domājamās daļas nomas maksa gadā ir mazāka 
par Noteikumu 5.punktā noteikto, tādēļ ir pamats noteikt zemes nomas maksu – 28 euro gadā. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods, dzīvojoša /adrese/, 2019.gada 23.jūlija 
iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., 17.punktu,  

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods) 
no 2019.gada 1.augusta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 002 0363, 16/100 
domājamās daļas no 646 m2 nomu. 

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) un EUR 5,88 
(pieci euro 88 centi) 21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 
lēmums stājas spēkā. 

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.1300 protokola pielikumā. 
 

§66 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo N.Līcis. 
A.Blankenbergs informē, ka jauna adrese netiek piešķirta, jo tiek mainītas iekšējās robežas. 
Izskaidro klātesošajiem nekustamā īpašuma atrašanās vietu.  
 
 Izskatot zvērināta mērnieka /vārds, uzvārds/ 24.07.2019. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Senču iela 1 (kad.apz.80330010542) un 
“Grēves” (kad.apz.80330010390), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
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, 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” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zvērināta mērnieka /vārds, uzvārds/, sertifikāta Nr. BA-339, izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Senču iela 1 (kad.apz.80330010542) un 
“Grēves’’ (kad.apz.80330010390), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

2. Zemes īpašumam Senču iela 1, zemes ierīcības projektā Nr.2 ar kadastra apz. 
80330010542 – noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
platība 0,1429 ha. 

3. Zemes īpašumam “Grēves’’, zemes ierīcības projektā Nr.1 ar kadastra apz.80330010390 
– noteikt dalīto lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 
0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 
platība 17.7097 ha. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 
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.1301 protokola pielikumā. 
 

§67  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Zeltiņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot SIA “Delta kompānija” zemes ierīcības un kadastra daļas vadītājas  25.07.2019. 
iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Zeltiņi’’, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu, 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” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Zeltiņi’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads zemes vienībai 
(kad.apz.80330040590). 

2. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2, zemes ierīcības projektā ar kadastra apz. 
80330040804 – “Zeltiņu Tornis’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201, platība 0,0306 ha. 

3. Zemes īpašumam “Zeltiņi’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar 
kadastra apz.80330040803, noteikt lietošanas mērķi:  
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 
4,9885 ha. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.  
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.1302 protokola pielikumā. 

 
§68 

Par nolikuma “Lietvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt un skatīt vienlaicīgi ar juridiskās nodaļas 
nolikumu, jo tad būs saprotamas izmaiņas. 
I.Gavrilova norāda, ka šobrīd nodaļa pilda savas funkcijas bez nodaļas nosaukuma. Lūdz 
jautājumu izskatīt. 
 

2019.gada 17.jūlijā ārkārtas domes sēdē ir apstiprināti grozījumi pašvaldības amatu 
sarakstā un veiktas izmaiņas Lietvedības un personāla nodaļas nosaukumā.  

Izskatot Lietvedības nodaļas vadītājas 25.07.2019. iesniegumu un nolikuma “Lietvedības 
nodaļas nolikums”” projektu, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt nolikumu “Lietvedības nodaļas nolikums”. 
2. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.augustu. 

 
Lēmums Nr.1303 protokola pielikumā. 

§69 



 Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu 
amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes 

locekļus” apstiprināšanu 
Ziņo N.Līcis. Informē par precizējumiem un labojumiem. 
B.Veide piebilst, ka no noteikumiem tiek izņemts līgums. 
G.Lipinika sniedz komentārus par izmaiņām iekšējos noteikumos. 
 

Pamatojoties uz 2019.gada 26.jūnija domes sēdes lēmuma Nr.1227 (Prot.Nr.13/2019§40) 
5.punktu ir izstrādāti grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”.  

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.janvāra 
iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes locekļu amatam 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” projektu 
un, pamatojoties uz un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 
25.janvāra iekšējos noteikumos Nr. IeN 2/2015 “Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti 
valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības 
izvirzīt valdes locekļus”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmums Nr.1304 protokola pielikumā. 
 

§70 
Par adreses maiņu  

Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Valsts zemes dienesta 26.07.2019. iesniegumu par vienādām adresēm un adrešu 
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,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” – nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apz.80330040806 adresi no Deviņpadsmitās ielas 9, 
Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Deviņpadsmitā iela 25, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apz.80330040807 adresi no Deviņpadsmitās iela 11, 
Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz Deviņpadsmitā iela 27, Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 



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

 
Lēmums Nr.1305 protokola pielikumā. 

 
§71 

Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestādes Sporta centra 2019.gada budžetā 
Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis jautā vai noticis negadījums, kā rezultātā nepieciešams iegādāties materiālus. 
A.Aparjode skaidro par remontdarbiem, kas nepieciešami Sporta centrā un ietaupījumiem. 
Norāda, ka no ietaupītajiem līdzekļiem ir iespēja veikt remontu. 
N.Līcis jautā, kas tiek remontēts. 
A.Aparjode paskaidro, ka tiek remontēts lielais gaitenis, tiks atvests linolejs, kas tiks ieklāts. Pēc 
tam plānots remontēt dušas. Ir viens remontstrādnieks, kurš tiek algots. 
O.Vanaga jautā par esošā linoleja stāvokli. 
A.Aparjode atbild, ka esošais linolejs bijis nolietots. 
 
 Izskatot Sporta centra vadītājas 29.07.2019. iesniegumu par grozījumiem Sporta centra 
2019.gada budžetā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Sporta centra (Struktūrvienība 16) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1150 (Atalgojums fiziskajām 
personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata) par 5 
300,00 EUR. 

1.2.Palielināt Sporta centra (Struktūrvienība 16) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2351 (Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli) par 5 300,00 

EUR, lai nodrošinātu telpu remonta materiālu iegādi, Sporta centra telpu 
remontam. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1306 protokola pielikumā. 

§72 
Par grozījumiem iestādes “Saulkrastu sporta centra” amatu sarakstā 

Ziņo N.Līcis. 
B.Veide jautā par florbola komandu. 
A.Aparjode informē, ka florbols netiks likvidēts, bet būs viens florbola treneris. Otrs florbola 
treneris, kurš līdz šim trenēja 1.līgu, arī pats spēlē florbolu. Lai florbols pastāvētu, nepieciešams 
apvienoties Saulkrastiem, Ādažiem un Carnikavai. Saulkrastos ir 6 spēlētāji un viens no šiem 
spēlētājiem ir florbola treneris. Katra pašvaldība sniedz atbalstu. 1 trenera slodze nebūs, jo šis 
treneris strādā gan Ādažos, gan Carnikavā un nākot pašam spēlēt florbolu Saulkrastos, par to 
viņam netiks maksāts. Ir daudzi interesenti, kuri gaida vieglatlētikas nodarbības un fizisko 
sagatavotību. Varbūt varētu atjaunot basketbola skolu. Jāskatās, kāds ir pieprasījums.  
A.Dulpiņš paskaidro, ka pilsētā florbols ir iecienīts sporta veids gan no bērnu, gan no bērnu 
vecāku puses. Iebilst pret amata vietas likvidēšanu un otram trenerim tiks samazināta amata 
slodze. 



A.Aparjode sniedz skaidrojumu par slodzes apmēru. 
A.Dulpinš skaidro, ka vismaz 20-25 bērni, kuri apmeklē florbola treniņus. Par daudz treneru 
nebūs. 
A.Aparjode uzsver, ka florbola trenera amata vieta netiek likvidēta. Ja nebūs interese par 
vieglatlētiku, tiks veiktas izmaiņas.  
A.Aparjode un A.Dulpiņš diskutē par florbola trenera amata vietu, florbola treniņiem, to 
apmeklētību. 
N.Līcis informē par papildus finansējuma piešķiršanu. 
A.Aparjode lūdz deputātus pieņemt lēmumu, lai varētu izsludināt vakanci vieglatlētikas trenerim. 
A.Dulpiņš, M.Kišuro un A.Aparjode diskutē par papildus finansējuma piešķiršanu. 
E.Grāvītis norāda, ka tā kā jautājums tika skatīts komitejā Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas sēdē, bet netika virzīts uz domes sēdi, tad vēlreiz jāizskata komitejas 
sēdē. 
A.Aparjode norāda, ka nav laika, lai jautājumu vēlreiz izskatītu sēdē. 
N.Līcis, A.Aparjode, A.Dulpiņš diskutē par iespējamo risinājumu. 
A.Deniškāne jautā par florbola nākotni. Komandām jābūt pēctecībai. Nevar pamēģināt vienu 
sporta veidu, tad nākamo. 
A.Aparjode, A.Deniškāne un A.Dulpiņš diskutē par sporta veidiem ilgtermiņā. 
A.Dulpiņš skaidro par iespējamo risinājumu attiecībā par treneriem, norādot, ka tiek atbalstīts 
vieglatlētikas treneris uz 0.6 slodzi, piešķirot finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem. Netiek 
samazināta amata vieta, kurā strādāja otrais florbola treneris, kā arī, netiek samazināta florbola 
trenera 0.3 slodze uz 0.24.  
L.Vaidere un A.Dulpiņš diskutē par treneru noslogotību. 
A.Aparjode norāda, ka visi treneri strādā vienlīdzīgi labi, ir jābūt vienlīdzībai.  
A.Horsts norāda, ka Sporta centra vadītājai ir redzējums uz Sporta centra attīstību.  
N.Līcis sniedz skaidrojumu par treneru slodzēm. Ļoti svarīgi, lai Saulkrastu sporta centrā būtu 
vieglatlētikas treneris. Aicina deputātus balsot par amata slodzes izmaiņām. 
A.Horsts piebilsts, ka Saulkrastu sporta centra vadītāja plāno budžetu. 
A.Ancāns lūdz A.Dulpiņam ievērot komunikācijas principus. Atzīst, ka Saulkrastu sporta centra 
vadītāja sekmīgi vada sporta centru. 
A.Aparjode atkārtoti lūdz deputātus pieņemt lēmumu par izmaiņām slodzēs. 
N.Līcis aicina deputātus pieņemt lēmumu. 
A.Deniškāne jautā vai jābalso par esošo lēmumprojektu. 
N.Līcis atbild piekrītoši, norādot, ka pašlaik nav aprēķinu, bet nepieciešamības gadījumā var tikt 
veiktas izmaiņas 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Saulkrastu sporta centra vadītājas 09.07.2019. un 
30.07.2019., iesniegumus par grozījumiem iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu sarakstā, 
dome konstatē: 

1) ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmumu Nr. 1022 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 
tika apstiprināts iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksts; 

2) izvērtējot spēkā esošo iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu sarakstu, vadītāja 
konstatē nepieciešamību veikt šādas izmaiņas: 

a. likvidēt 0,3 amata vietas “Bērnu un jauniešu florbola 2. treneris un pieaugušo 
florbola 1 līgas komandas treneris” un 
samazināt amata “bērnu un jauniešu florbola treneris” slodzi no 0,3 uz 0,24. 
Pamatojums: Saulkrastu sporta centrā ir divi florbola treneri, florbola pulciņš ir ar 
ierobežotu interešu loku; 

b. palielināt amata “vieglatlētikas treneris” slodzi no 0,24 uz 0,60. Pamatojums: 
ilgstoši nav iespējams atrast darbinieku, šādam pulciņam ir liels pieprasījums no 
vecāku un bērnu puses.  



Lai nodrošinātu kvalitatīvu iestādes “Saulkrastu sporta centrs” funkciju izpildi, efektīvu 
finanšu līdzekļu izlietošanu, 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 dome, atklāti balsojot „PAR” 6 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET” - nav, „ATTURAS”- 7 (I.Veide, G.Lāčauniece, 
E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide)  
 
NOLEMJ:  

1. Lēmums nav pieņemts. 
 

§73 
Par dotācijas piešķiršanu 

 pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
Ziņo N.Līcis. 
G.Lipinika lūdz no pamatojošās daļas izslēgt līgumu “2011.gada 17.augusta „Līgums par 
nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā”” – līgums nav spēkā. 
 

Izskatot PSIA „Saulkrastu slimnīcas” valdes locekles 30.07.2019. iesniegumu “Par 
naudas līdzekļu izmaksu”, kurā lūgts piešķirt dotāciju 12 500,00 euro apmērā, lai nodrošinātu 
deleģēto veselības aprūpes funkciju nepārtrauktību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 
likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" 
5.panta 2.daļas 5.punktu, Ārstniecības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra 
noteikumus Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām”, Ministra kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumus Nr.1529” Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”,  

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

1. Piešķirt dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” deleģēto funkciju nodrošināšanai 12 500 
euro apmērā, kura paredzēta 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.  

2. Juridiskajai nodaļai noslēgt līgumu par dotācijas piešķiršanu. 
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” 12 500 

euro apmērā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1307 protokola pielikumā. 
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:36 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 



 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības nodaļas  
Klientu apkalpošanas speciāliste   ____________Sanita Kadrova  
 
Protokols parakstīts 06.08.2019. 
 
 
 
 


