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

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

 
2019. gada 9.augustā             Nr. 21/2019 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2019. gada 9.augustā plkst. 14.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
 
Sēdi atklāj plkst. 14:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, Selga Osīte, 
Santa Ancāne, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa,  
Nepiedalās deputāti: 
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 
Bruno Veide (personīgu iemeslu dēļ) 
Ivars Veide (personīgu iemeslu dēļ) 
Antra Deniškāne (personīgu iemeslu dēļ) 
Guna Lāčauniece (atvaļinājumā) 
Andris Dulpiņš (aizņemts pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 
iemeslu.  
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 
1. Par saistošo noteikumu "Saulkrastu novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu  
2. Par Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu  
3. Par grozījumiem iestādes "Saulkrastu sporta centrs" amatu sarakstā  
4. Par adreses piešķiršanu  
 

§1 
Par saistošo noteikumu "Saulkrastu novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis. Informē, ka paši grozījumi nav mainīti, tikai visi ievietoti vienā nolikumā. 
 

Saistošo noteikumu “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.  

2019.gada 17.jūlijā pastāvīgajās komitejas sēdēs (Finanšu komitejā, Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejā, Sociālo jautājumu komitejā, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejā) skatīts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””, 
kas skatīts arī 2019.gada 31.jūlija domes sēdē.  

2019.gada 31.jūlija domes sēdes laikā tika iesniegts deputāta Alena Horsta priekšlikums 
par labojumiem lēmuma projektā.  

2019.gada 31.jūlija domes sēdē lēmums par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” netika pieņemts.   

Ņemot vērā domes deputāta Ervīna Grāvīša domes sēdē izteiktu priekšlikumu, ir sagatavots 
saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” projekts, kas izstrādāts uz 
2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu  “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” bāzes, 
papildinot to ar grozījumiem, kas skatīti 2019.gada 31.jūlija domes sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Ancāne, 
A.Aparjode, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),, “PRET”-nav, “ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 
(pielikums Nr. 1.). 

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

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu (pielikumā Nr.2). 
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu (pielikumā Nr.3). 
5. Saistošie noteikumi, lēmējvaras struktūrshēma un izpildvaras struktūrshēma  stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc noteikumu parakstīšanas. 
6. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības mājas lapā Saulkrastu novada 

pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras struktūrshēmu pēc tās spēkā stāšanās. 
7. Par saistošo noteikumu ““Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 1.punkta 
izpildi un nodrošināšanu ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1308 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē, ka bija audita norādījumi, ka dublējas juristu 
pienākumi ar iepirkumu komisijas nolikumu. Ir pievienots arī jauns punkts nolikumā- personāla 
jautājumu joma. Informē, ka galvenā grāmatvede izteica priekšlikumu, papildināt nolikumu ar 
7.10. punktu šādā redakcijā “sadarboties un sniegt atzinumus domes struktūrvienībām un 
pašvaldības iestādēm personāla jautājumos.” 
N.Līcis ierosina papildināt nolikumu ar minēto punktu. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas nolikuma projektu, un saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 



 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Ancāne, 
A.Aparjode, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),, “PRET”-nav, “ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas nolikumu (pielikumā). 
 
Lēmums Nr.1309 protokola pielikumā. 
 

§3 
Par grozījumiem iestādes "Saulkrastu sporta centrs" amatu sarakstā 

 
Ziņo N.Līcis. 
S.Ozola – Ozoliņa noskaidro vai ir būtiski norādīt florbola 1. vai 2. treneris. 
Diskusija par florbola trenera amata nosaukumu precizēšanu. Diskusijā piedalās A.Aparjode un 
S.Ozola – Ozoliņa. 
N.Līcis ierosina no b.apakšpunkta izņemt pamatojuma tekstu, un 1.1.punktā mainīt vārdu 
“samazināt” uz “mainīt”, un 1.1. punktā pielikt punktu aiz cipara “1.” 
 

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. samazināt amata “Bērnu un jauniešu florbola 2. treneris un pieaugušo florbola 
1.līgas komandas treneris” slodzi no 0,3 uz 0,24; 

b. samazināt amata “bērnu un jauniešu florbola treneris” slodzi no 0,3 uz 0,24;  
c. 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”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Ancāne, 
A.Aparjode, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),, “PRET”-nav, “ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2019.gada 10.septembri veikt šādas izmaiņas iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu 
sarakstā: 

1.1 mainīt amata “ Bērnu un jauniešu florbola 2.treneris un pieaugušo florbola 1.līgas 
komandas treneris” slodzi no 0,3 uz 0,24; 

1.2 mainīt amata “bērnu un jauniešu florbola treneris” slodzi no “0,3” uz “0,24”; 
1.3 mainīt amata “vieglatlētikas treneris” slodzi no “0,24” uz “0,60”. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāja Aiva Aparjode. 
 
Lēmums Nr.1310 protokola pielikumā. 



§4 
Par adreses piešķiršanu 

 
Ziņo N.Līcis. 

 
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 7.augustā saņemts Skultes ostas 

pārvaldes, reģ. Nr. 90000462022, juridiskā adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, valdes locekļa Igora Akulova 2019.gada 7.augusta iesniegums 
Nr.80/1-20 “Par adreses piešķiršanu”, (turpmāk – Iesniegums). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
Iesniegumā lūgts piešķirt adresi “Upes iela 41A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov, LV – 2161”, Skultes ostas teritorijā jaunizbūvētai noliktavai. Būve ir uzbūvēta 
zvejas kuģu piestātnes pārbūves projekta ietvaros, kuram LAD piešķīris EJZF līdzfinansējumu. 
Būve saistīta ar zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 80330010205 un atrodas Skultes ostas 
pārvaldes ēkai, kuras adrese ir Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV 
– 2161. 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi) 2.8.apakšpuntā noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka.  

     Noteikumu 18.1. apakšpunktā noteikts, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās, pašvaldība savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi, apbūvei paredzētas zemes 
vienības vai ēkas numuru papildina ar vienu no latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 
zīmēm). 

Noteikumu 19.punkts 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. 

Izskatot Skultes ostas pārvaldes, reģ. Nr. 90000462022, juridiskā adrese: Upes iela 41, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, valdes locekļa Igora Akulova 2019.gada 
7.augusta iesniegumu Nr.80/1-20 “Par adreses piešķiršanu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8., 18.1.apakšpunktu un 19. 
punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- 8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Ancāne, 
A.Aparjode, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),, “PRET”-nav, “ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt ēkai – noliktavai, kas funkcionāli saistīta ar zemes īpašumu ar kadastra 
apzīmējumu 80330010205, adresi: Upes iela 41A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV – 2161. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1311 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 14.06 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības nodaļas vecākā lietvede        ________________    A.Štrombaha 
 
Protokols parakstīts 12.08.2019. 


