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DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

 
2019.gada 30.oktobris             Nr.28/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 30.oktobrī plkst. 14:00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
Sēdi atklāj plkst. 14:00 
 
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, 
Selga Osīte, Mārtiņš Kišuro, Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Oksana Vanaga, Sandra Ozola – 
Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Ivars Veide, Antra Deniškāne, Santa Ancāne. 
 
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 30.10.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 
N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības 25.jautājumu “Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 
2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības  Dzīvokļu komisijas nolikums”” 
apstiprināšanu”.  
 
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

 Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā  
 Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu  
 Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 
 
1. Par domes 30.10.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  



2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.09.2019. domes sēdes un 16.10.2019. ārkārtas 
sēdes lēmumu izpildi  

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/  
4. Par zemes vienības daļas izveidošanu, lietošanas mērķa noteikšanu  
5. Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu 
6. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu  
7. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā īpašumā “Punduri”  
8. Par zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

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

9. Par grozījumu izdarīšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumā  
10. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Centralizēto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  
11. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu  
12. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  
 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 
13. Par pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” nolikuma apstiprināšanu  
 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
18. Par līguma slēgšanu ar  /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
20. Par līguma slēgšanu ar  /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
21. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 
 
Finanšu komitejas lēmumi 
22. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja atbrīvošanu no Skultes ostas valdes sastāva  
23. Par izstāšanos no biedrības „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”  
24. Par līguma noslēgšanu 
25. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2019 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada 
budžetu”” izdošanu  

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai  
27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta budžeta pabalstu apmaksai  
28. Par grozījumiem Saulkrastu bibliotēkas budžeta plānā  
29. Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžeta plānā  
30. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta plānā  
31. Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā  
32. Par līdzfinansējumu Zvejniekciema vidusskolas sporta zālei 2020.gadā  
33. Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 

izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā  
34. Par projekta “Nordplus Junior 2019” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  
35. Par grozījumiem projekta "Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā" budžetā  



36. Par grozījumiem LIFE+ projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" budžetā  

37. Par ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu pedagogu atalgojumam 2019.gadam  
38. Par Saulkrastu pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.09.2019.  
39. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā (māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksa)  
40. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - Ceļu un ielu uzturēšana, 

apsaimniekošana un remonta budžeta plānā  
41. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta plānā  
42. Par grozījumiem 2019.gada Speciālā budžeta izdevumos (Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds)  
43. Par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019.gada budžetos  
44. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem”” apstiprināšanu  

45. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei VJMMS”” apstiprināšanu  

46. Par grozījumiem iekšējos noteikumos 
 
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
47. Par  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
48. Par zemes gabala Jūras prospektā 14, Zvejniekciemā atbrīvošanu no būvniecībā 

neizmantojamiem berammateriāliem  
49. Par līdzfinansējuma piešķiršanu mācību maksas segšanai  
50. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vīni  
51. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu  
 
Piebalsojamie jautājumi: 
52. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā  
53. Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu  
54. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē  
 
 

§2 
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.09.2019. domes sēdes un 16.10.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 
 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns ziņo par domes sēdes lēmumu izpildi, par 
Saulkrastu novadā uzsākto projektu virzību un izpildes termiņiem.  
A.Horsts noskaidro, kad Bīriņu iela tiks atvērta satiksmei. 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Marika Grasmane informē, ka AS “Sadales tīkls” būvdarbu 
daļa ir jāpabeidz līdz 25.novembrim. 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica ziņo, ka iela varētu tikt atvērta, tad 
kad būvnieki Bīriņu ielā pabeigs ielu apzaļumošanu. 
Diskusija par Upes ielas un Jūras prospekta satiksmes organizēšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, 
A.I.Zaharāns, N.Līcis un L.Vaidere. 
O.Vanaga noskaidro par ietvju un ielu uzturēšanu un kopšanu tuvojoties ziemas sezonai.  
A.I.Zaharāns atbild, ka ir noslēgts līgums ar SIA “UNO Group” par ietvju uzturēšanu, savukārt 
par ielu uzturēšanu – jautājums tiek risināts. 
A.Deniškāne noskaidro par PII “Rūķītis” nepabeigtajiem būvniecības darbiem. 



A.I.Zaharāns atbild, ka tehniski viss ir pabeigts, atlikuši tikai labiekārtošanas darbi. 
L.Vaidere jautā vai katlumāja ir sagatavota apkures sezonai. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda atbild, ka degļi ir nomainīti, un 
katlumāja jau ir uzsākusi apkures sezonu. 
G.Lāčauniece informē, ka nepieciešams ielu remonts Smilšu ielā. 
A.I.Zaharāns izskaidro, ka minētajā ielā, nākamgad, ir paredzēta rekonstrukcija. 
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§3 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo N.Līcis. Noskaidro par koeficienta norādīšanu atsevišķi, nepieskaitot to pie zemes nomas 
maksas. 
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane 
izskaidro, ja iznomātājs nostiprina zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz būvēm, tad pēc 
Ministru kabineta noteikumiem, būs jāgroza zemes nomas līguma nomas maksa pamatojoties uz 
vienošanos. 
N.Līcis informē, ka nepieciešams papildināt līgumu ar 3.8.punktu, norādot tajā, ja ēkas tiek 
ierakstītas zemesgrāmatā, tad īpašnieks iesniedz pamatotu iesniegumu, kuru izskatot, Dome lemj 
par koeficientu nepiemērošanu.  
Diskusija par situāciju, ja mainās zemesgabala kadastrālā vērtība. Diskusijā piedalās A.Horsts, 
N.Līcis un S.Veismane. 

 
Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 20.septembrī saņemts  /vārds, 

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, iesniegums “Par zemes nomu” (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz piešķirt zemi nomā, kas atrodas Eglāju ielā 7, Saulkrastos, 

viņai piederošās dzīvojamās ēkas uzturēšanai. 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2., 2.1 un 3.punktu, un likuma “Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, ar 2012.gada 
30.maija Domes sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.5§68.) “Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu  /vārds, uzvārds/, zemes piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā”, /vārds, uzvārds/, 
personas kods [..], izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz apbūvētu zemes gabalu 1113 m2 platībā 
Eglāju ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 005 0135, un nolemts, ka 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienība Eglāju iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 
005 0135, platība 1113 m2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.100000531376 datiem, nekustamā īpašuma (zemes vienības) Eglāju iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra numurs 8013 005 0135, 0,1118 ha platībā (Žurnāls 
Nr.300003607667), īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. Uz zemes vienības atrodas zemes 
īpašniekam nepiederošas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu: 8013 005 0135 001, 8013 005 
0135 002. 

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz Saulkrastu 
pašvaldībai  piederošās zemes vienības Eglāju iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
numurs 8013 005 0135, atrodas  /vārds, uzvārds/ piederoša ēka (būve) ar kadastra apzīmējumu 
80130050135001, un ēka ar kadastra apzīmējumu  80130050135002, kuras piederība nav zināma. 
/vārds, uzvārds/ piederoša ēka (ar kadastra apzīmējumu 80130050135001) nav ierakstīta 
Zemesgrāmatā. 
 Ņemot vērā, ka uz Domei piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības Eglāju iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 8013 005 0135, atrodas  /vārds, uzvārds/ 



valdījumā esoša ēka ar kadastra apzīmējumu 80130050135001, starp Domi un ēku tiesisko 
valdītāju pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, kuras rodas uz likuma pamata.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumu, persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, iegūst zemes 
nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas 
līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk 
var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav 
atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks 
par 10 gadiem, un persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu.  

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 109.punktā noteikts, ja dzīvojamās 
ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zemesgabals piešķirts ar apbūves tiesībām 
saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu zemesgabala lietošanas tiesības ir izbeigušās, šādu 
zemesgabalu iznomā pašvaldība. 

Saskaņā ar Noteikumu 113.punktu, 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).   

Noteikumu 114.1.apakšpunktā noteikts, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 
1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā 
valdītāja būves, kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir 
ierakstāmas kā patstāvīgi īpašuma objekti, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,  iznomātā zemes gabala 
ar platību 1118 m2 kadastrālā vērtība ir EUR 11135,00. Saskaņā ar Noteikumu 113.punktu 
iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 167,03, un Noteikumu 114.1.apakšpunktu – 
nomas maksai piemērojams koeficients 1,5 uz laiku līdz  /vārds, uzvārds/ piederošā ēka ar adresi: 
Eglāju iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, būs ierakstīta Zemesgrāmatā,  līdz ar to, 
piemērojot  1,5 koeficientu, nomas maksa gadā ir EUR 250,55 (bez PVN 21%). 

Izskatot  /vārds, uzvārds/, personas kods [..], dzīvojošas /adrese/, 2019.gada 20.septembra 
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, 114.1.apakšpunktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 16.10.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 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.novembra par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Eglāju iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330050135, 1118 m2 
platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2019.taksācijas 
gadā zemes nomas maksa (piemērojot koeficientu 1,5) EUR 250,55 (divi simti piecdesmit 
euro 55 centi), EUR 52,62 (piecdesmit divi euro 62 centi) 21% PVN, kopā EUR 303,17 
(trīs simti trīs euro 17 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. 



 
Lēmums Nr.1427 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par zemes vienības daļas izveidošanu, lietošanas mērķa noteikšanu 

 
Ziņo B.Veide.  
Diskusija par zemes lietošanas dalījumu un lietošanas mērķa noteikšanu. Diskusijā piedalās 
A.Horsts, B.Veide, N.Līcis un S.Veismane. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 10.septembrī saņemts SIA “Resort 
Investments”, reģ.Nr.40103296312, juridiskā adrese: Ainažu iela 23 k – 4 – 1T, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, valdes priekšsēdētājas  /vārds, uzvārds/, 2019.gada 6.septembra iesniegums 
(turpmāk – Iesniegums).  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
SIA “Resort Investments” Iesniegumā lūdz sagatavot nomas līguma projektu par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās zemes Ainažu ielā 19D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr.80130020048, daļas 4910 m2 nomu, esošo būvju uzturēšanai.  
  Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.100000557544 (turpmāk – Zemesgrāmata) datiem, nekustamā īpašuma Ainažu iela 
19D, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra numurs: 80130020048, īpašnieks ir Saulkrastu novada 
pašvaldība (Žurn.Nr.300004137748, lēmums 06.07.2016., tiesnese /vārds, uzvārds/). Nekustamais 
īpašums atdalīts no nekustamā īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra 
numurs 80130020372), un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020036, 
platību 2,8724 ha. Zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļas 1.8.ierakstā ir atzīme – ekspluatācijas 
aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 0,0586 ha. 
  Ar 2012.gada 31.oktobra AKTU (Kods 12 00 0.5.4 8013 002) ekspluatācijā nodota 
ģeotermiskā siltuma sūkņu sistēma ar vertikālo ģeotermisko zemes kolektoru (jaunbūve), Ainažu 
ielā 13B, Ainažu ielā 23 un Ainažu ielā 25, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kad.Nr.80130020102, 
kad.Nr.80130020193, kad.Nr.80130020372 (pasūtītājs: SIA “Resort Investments”, 
reģ.Nr.40103296312).    
  SIA “Resort Investments” ģeotermiskā siltuma sūkņu sistēmas ar vertikālo ģeotermisko 
zemes kolektoru uzturēšanai nepieciešama daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80130020036, 586 m2 platībā. 

Saskaņā ar 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 10.punktu Dome uzaicināja SIA “Resort Investments” noslēgt 
nomas līgumu par nekustamā īpašuma (zemes) Ainažu iela 19D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra numurs 8013 002 0048, daļas, nomu, un lūdza iesniegt iesniegumu par šī nekustamā 
īpašuma nomu. 

Lai izskatītu iespēju noslēgt ar SIA “Resort Investments” zemes nomas līgumu par zemes 
ar platību 586 m2 nomu, ir nepieciešams izveidot nekustamā īpašuma Ainažu iela 19D, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020036, zemes vienības daļu, 
kas reģistrējama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 
Izskatot SIA “Resort Investments”, reģ.Nr.40103296312, juridiskā adrese: Ainažu iela 23 k – 4 – 
1T, Saulkrasti, Saulkrastu novads, valdes priekšsēdētājas  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 6.septembra 



iesniegumu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu, 10.04.2012. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, un 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 8., 10.punktu, 
saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot nekustamā īpašuma Ainažu iela 19D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80130020036, zemes vienības daļu 586 m2 platībā.  

2. Noteikt lietošanas mērķi izveidotajai zemes vienības daļai, ģeotermiskā siltuma sūkņu 
sistēmas ar vertikālo ģeotermisko zemes kolektoru uzturēšanai – inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods 1201) – platība 586 m2. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1428 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu 

 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un atkārtoti izskatīt Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sēdē. Uzdod Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai līdz komitejas sēdei, 
apspriesties ar iesnieguma autoru par iespējamām sadarbības iespējām. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un atkārtoti izskatīt Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas sēdē. 

 
§6 

Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu  
 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 10.10.2019. iesniegumu par adrešu piešķiršanu, pamatojoties 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 25.1.punktu, kas 
nosaka, ka apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām 
telpu grupām, atbilstoši 2019.gada 16.oktobra Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.10/2019), 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi dzīvoklim projektā Nr.1, platība 78.4 kv.m.- Liepu iela 1-1 Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160. 

2. Piešķirt adresi dzīvoklim projektā Nr.2, platība 64.6 kv.m.- Liepu iela 1-2 Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160. 

3. Piešķirt adresi dzīvoklim projektā Nr.3, platība 67.8 kv.m.- Liepu iela 1-3 Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160. 

4. Piešķirt adresi dzīvoklim projektā Nr.4, platība 60.1 kv.m.- Liepu iela 1-4 Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160. 

5. Likvidēt adreses Liepu iela 1-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 un Liepu iela 1-6, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. 

6. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt  /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/. 
7. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 

11.novembra krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 
8. 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.1429 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā īpašumā “Punduri” 

 
Ziņo B.Veide. 
Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece izskaidro, ka jautājums ir saistīts ar apmežošanu, jo 
iesnieguma iesniedzējs, minētajā teritorijā, vēlas ierīkot ābeļdārzu savrupmāju apbūves teritorijā. 
Diskusija par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide, N.Līcis, 
L.Pilsētniece un A.Gavars. 
 

Saulkrastu novada būvvaldē 2019.gada 29.augustā iesniegts SIA “MJ Construction”, 
reģ.Nr.40103892284, iesniegums ar lūgumu atļaut atmežot meža zemi 0,2281 ha  platībā  īpašumā 
“Punduri”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, Nr.80330033064, ar mērķi ierīkot augļu 
dārzu. Atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam zemes gabala “Punduri” atļautā 
izmantošana noteikta “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2). Saskaņā ar Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 149. punktu “Savrupmāju apbūves teritorija” ir teritorija, kur 
galvenā izmantošana ir sakņu dārzu, augļu dārzu un esošo dārzkopības sabiedrību vasarnīcu 
dzīvojamās apbūves teritoriju uzturēšana un sezonas rakstura dzīvojamo ēku būvniecība, kas nav 
paredzētas patstāvīgai dzīvošanai.  Plānotā darbība augļu dārza ierīkošana īpašumā “Punduri” nav 
pretrunā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu. 
      Saskaņā ar 2013.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.118 “Kārtība, kādā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7.punktu 
atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai izsniedz vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas meža īpašums, kurā paredzēta lauksaimniecības zemes ierīkošana. Ir saņemti 
pozitīvi atzinumi par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas un vides aizsardzību 
reglamentošajiem normatīvajiem aktiem no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas, kā arī pozitīvs 
atzinums no Rīgas reģionālās virsmežniecības par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību 
meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošiem aktiem.      



     Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2019.gada 16.oktobra Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas sēdē. 
     Izvērtējusi SIA “MJ Construction”, reģ.Nr.40103892284, iesniegumu, saskaņā ar  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.10.2019. atzinumu (protokols Nr.10/2019), 
pamatojoties uz Meža likuma 41.panta pirmo daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA “MJ Construction”, reģ.Nr.40103892284, ierīkot lauksaimniecības zemi  

0,2281 ha  platībā  īpašumā “Punduri”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

Nr.80330033064. 

 
Lēmums Nr.1430 protokola pielikumā. 
 

§8 
Par zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 
 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis norāda, par nepieciešamiem labojumiem lēmuma sākuma tekstā. 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos Aivars Gavars 
informē, ka lēmumu nepieciešams papildināt ar papildus punktiem, sakarā ar to, ka zemes gabals 
uz doto mirkli ir iznomāts, un Domei jāizlemj par nomas pārtraukšanu, jo ir zudis tiesiskais pamats 
zemes nomāšanai.  
S.Veismane ziņo, ka ir nepieciešams noslēgt vienošanos par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
N.Līcis ierosina papildināt lēmumu ar 7.punktu par līguma izbeigšanu un 8.punktu par vienošanās 
noslēgšanu par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
A.Horsts noskaidro kā rīkoties, ja nomnieks nepiekrīt vienošanās nosacījumiem. 
Juridiskās nodaļas juriste Gita Lipinika atbild, ka var ierakstīt lēmumā, ja 1 mēneša laikā 
vienošanās netiek parakstīta, tad tiek uzskatīts, ka līgums tiek izbeigts. 
 

Izskatot Darba grupas (Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 
5.septembra Rīkojums Nr.4.4/2019/R207 “Par darba grupas izveidošanu”) 26.09.2019. Protokolu 
Nr.001, un Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nekustamā 
īpašuma speciālista 27.09.2019. iesniegumu par neapbūvēta zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330031613, izsoles 
organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 2019.gada 
17.septembra nekustamā īpašuma novērtējumu (atbilstoši tirgus situācijai aprēķinātā vērtējamā 
objekta īpašā vērtība 2500 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, atbilstoši 2019.gada 16.oktobra 
Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 
(prot.Nr.10/2019), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 



NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Astotā iela 24, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8033 003 1613, platība 584 m2 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 Astotā iela 24, VEF-
Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 1613, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar īpašo vērtību 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 
Astotā iela 24, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033 003 1613, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 13.12.2019. plkst.10.00 rīkot nekustamā 
īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Astotā iela 24, VEF-Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no ilgtermiņa ieguldījuma sastāva (konts 1217 
pārējā zeme) un iekļaut kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

7. Ar 2019.gada 1.decembri izbeigt 2012.gada 1.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu 
(reģ.Nr.01.-19.2/Li178) ar  /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330031613, nomu, jo  /vārds, uzvārds/ zudis 
tiesiskais pamats nomāt zemi. 

8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. Noteikt vienošanās 
parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja 
vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums stājas spēkā. 

 
Lēmums Nr.1431 protokola pielikumā. 
 

§9 
Par grozījumu izdarīšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumā 

 
Ziņo B.Veide. 
G.Lipinika ierosina vienošanās 2.8. punktu aiz vārdiem “sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs” 
papildināt ar vārdiem “pēc pašvaldības pieprasījuma”, kā arī nepieciešams vienošanās pievienot 
punktu, kurā minēts: “Papildināt ar jaunu 6.3.punktu šādā redakcijā: „6.3. pašvaldība sedz 
sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kuri radušies saistībā ar ūdens nodrošināšanu 
brīvkrānos, strūklakās un ugunsdzēsības hidrantos, kā arī to uzturēšanu pildot pašvaldības 
uzdevumus.””. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar pievienotajiem 
papildinājumiem. 
 

Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Saulkrastu komunālserviss” iesniegumu „Par 
2017.gada 5.aprīļa līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu grozījumiem”, kurā 
lūgts noteikt, ka pašvaldība piešķir līdzekļus, lai segtu kapitālsabiedrībai Eiropas Savienības fonda 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” administrēšanas 
izdevumus, kā arī pilnvarotu kapitālsabiedrību nodrošināt jaunu centralizēto ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvniecības darbus, pamatojoties uz  2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.403 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi, Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 2019.gada 16.oktobra atzinumu,  (protokols 
Nr.10/2019§17),  



 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017.gada 5.aprīļa līgumā par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1432 protokola pielikumā. 
 
 

§10 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Centralizēto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” apstiprināšanu 

 
Ziņo B.Veide. Informē, ka no Tieslietu ministrijas ir saņemta vēstule, kurā tiek norādīts par 
saistošajos noteikumos minēto frāzi: “tiesības sastādīt administratīvo protokolu”, kura neatbilst 
juridiskiem terminiem, bet korektāk būtu: “administratīvā pārkāpuma procesu par minēto 
pārkāpumu veic” un tad norādīt atbildīgo. 
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane informē, ka pie noteikumiem ir pievienoti priekšlikumi, 
kurā minētās frāzes jau ir iestrādātas. Ziņo, ka ir papildus arī veikti precizējumi, attiecībā uz 
noteikumu stāšanās termiņu, kurā tiek noteikts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 
Informē, ka, lai nedublētu ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma normas, tika izsvītrots punkts, 
kurš noteica, ka mēraparāti jāaprīko līdz 2020.gada 1.janvārim, jo tas jau ir noteikts 
ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. Papildus informē, ka lēmuma projektā jālabo vārdi 
“Lietvedības un personāla nodaļai” uz vārdiem “Lietvedības nodaļai”. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar pievienotajiem 
papildinājumiem. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” projektu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.10.2019. 
atzinumu (protokols Nr.10/2019, §18),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Centralizēto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” . 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.1433 protokola pielikumā. 
 

§11 



Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 
pārdošanas līguma noslēgšanu 

 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis noskaidro vai bija vairāki kaimiņi. 
A.Gavars izskaidro, ka bija divi kaimiņi, no kuriem viens nav atsaucies. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 11.septembrī saņemts  /vārds, uzvārds/, personas 
kods [..], adrese: /adrese/, 2019.gada 10.septembra iesniegums par piekrišanu iegādāties 
nekustamo īpašumu “Starpgabals 8”, Astra. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts. 
Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000589863 datiem, nekustamā īpašuma “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 80330033017, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu 
novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 
80330030495) 0,0326 ha platībā. 

Saskaņā ar SIA „Latio” 2019.gada 28.jūnija nekustamā īpašuma “Starpgabals 8”, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, novērtējumu, Reģ.Nr.V/19-2030, atbilstoši tirgus situācijai 
apskates dienā, 2019.gada 14.jūnijā, aprēķinātā vērtējamā objekta īpašā vērtība ir EUR 800,00 
(astoņi simti euro, 00 centi).  

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1276 “Par 
zemes īpašuma “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu 
atsavināšanai” (turpmāk – Lēmums) Dome ir uzsākusi atsavināšanas procesu Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam “Starpgabals 8”, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330033017, 0,0326 ha platībā, par īpašo 
vērtību 800 euro. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, robežojas ar  /vārds, uzvārds/ piederošu īpašumu /adrese/ un Danske bank AS 
filiāle Latvijā piederošu īpašumu “Jāņkalni”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
saskaņā ar Lēmuma 2.punktu, Dome piedāvāja  /vārds, uzvārds/ un Danske bank AS filiāle Latvijā 
pirkt pašvaldībai piederošo zemesgabalu “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr.80330033017, platība 0,0326 ha, par īpašo vērtību 800 euro.  Pieteikšanās 
termiņš – līdz 2019.gada 14.septembrim.  

Saulkrastu novada pašvaldībā 2019.gada 11.septembrī saņemts  /vārds, uzvārds/, dzīv. 
/adrese/, 2019.gada 10.septembra iesniegums, kurā atsaucoties uz Lēmumu un 2019.gada 
14.augusta atsavināšanas paziņojumu (Nr.8.10.4/2019/IZ1642), viņa paziņoja, ka apliecina, ka 
pieņem Domes piedāvājumu iegādāties savā īpašumā zemesgabalu “Starpgabals 8”, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330033017, platība 0,0326 ha, par īpašo 
vērtību 800 euro. 

Danske bank AS filiāle Latvijā, kā nekustamā īpašuma “Jāņkalni”, Astra, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieks, noteiktajā termiņā – līdz 2019.gada 14.septembrim, nav 
atsaucies uz Lēmumu un 2019.gada 14.augusta atsavināšanas paziņojumu (Nr.8.9/2019/IZ1643). 
Līdz ar to, Domei ir pamats uzskatīt, ka “Jāņkalni” īpašnieks nevēlas pirkt pašvaldībai piederošo 
zemesgabalu “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas 
atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka 
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ar nekustamā īpašuma “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
atsavināšanas procedūru saistītie izdevumi ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) 



apmērā, kas sastāv no maksas par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto 
pakalpojumu nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. 

Izskatot  /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada 10.septembra 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta 
ceturtās daļas 1.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, saskaņā ar 
SIA „Latio” 2019.gada 28.jūnija nekustamā īpašuma “Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, novērtējumu ar reģ .Nr.V/19-2030, atbilstoši Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 16.oktobra sēdes atzinumam (protokols 
Nr.10/2019),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Latio” noteikto Saulkrastu pašvaldības nekustamā īpašuma “Starpgabals 
8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,0326 ha, kadastra numurs: 
80330033017 (kadastra apzīmējums 80330030495), īpašo vērtību - EUR 800,00 (astoņi 
simti euro, 0 centi). 

2. Noslēgt ar  /vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta /adrese/, pirkuma - 
pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Starpgabals 8”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs: 
80330033017, platība 0,0326 ha, atsavināšanu. 

3. /vārds, uzvārds/ apmaksāt ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītos 
izdevumus EUR 150,00 ( viens simts piecdesmit euro 00 centi) apmērā. 

4. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rēķinu par 
nekustamā īpašuma pirkuma maksu un atsavināšanas procedūras saistītiem izdevumiem – 
maksa par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto pakalpojumu 
nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
6. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanas dienas. 
 
Lēmums Nr.1434 protokola pielikumā. 
 

§12 
Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

 
Ziņo B.Veide. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 14.10.2019. iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanu īpašumam /adrese/, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.SN 
12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 
02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atbilstoši 
2019.gada 16.oktobra Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
atzinumam (prot.Nr.10/2019), 
 



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

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma /adrese/ (kadastra apz. 80330010076), 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.1435 protokola pielikumā. 
 
S.Ancāne informē, ka pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” vadītāja Jogita Skujiņa, lūdza 
nākamo domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīt bez viņas, sakarā avārijas stāvokli ēkā. 

 
§13 

Par pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” nolikuma apstiprināšanu 
 
Ziņo L.Vaidere. 
V.Spitane informē, ka nepieciešams nolikumā veikt precizējumus numerācijā. 
O.Vanaga noskaidro vai ir iestādes direktors vai vadītājs.  
V.Spitane izskaidro, ka iestādēm ir vadītāji, skolām ir direktori. 
N.Līcis ierosina precizēt nolikumā vārdu “direktors” uz “vadītājs”. 
E.Grāvītis noskaidro, vai iestādei “Sociālās aprūpes māja” nolikumā nav jānorāda, ka tiek atcelts 
iepriekšējais nolikums. 
V.Spitane atbild, ka var papildināt ar tekstu, ka spēku zaudē iepriekšējais nolikums. 
 

Izskatot pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” 23.09.19. iesniegumu Nr. 205 par 
„Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” pārstrādātā nolikuma apstiprināšanu”, 
pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Saulkrastu novada 
domes 2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums” 66.punktu un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 
2019.gada 16.oktobra atzinumu (protokols Nr.10/2019§2),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iestādes “Sociālās aprūpes māja” nolikumu. 
2. Sabiedrisko attiecību nodaļai ievietot pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv iestādes 

“Sociālās aprūpes māja” nolikumu. 
 
Lēmums Nr.1436 protokola pielikumā. 
 

§14 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 



Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 19.septembra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§9), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.oktobri līdz 2020.gada 31.jūlijam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas dēls  /vārds, uzvārds/  saņem 
SIA „Patnis un partneri”, reģistrācijas numurs 50003976021, privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Patnis” pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu  
saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 259,47 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 47 
centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1437 protokola pielikumā. 
 

§15 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 24.septembra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§10), 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 10.oktobri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita  /vārds, uzvārds/ saņem 
SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces 
skola” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā). 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu vienam 
bērnam mēnesī ir 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi). 



3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1438 protokola pielikumā. 
 

§16 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 7.oktobra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 2.oktobri līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita  /vārds, uzvārds/ saņem 
SIA “Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces 
skola” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā). 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu vienam 
bērnam mēnesī ir 233,52 euro (divi simti trīsdesmit trīs euro, 52 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1439 protokola pielikumā. 
 

§17 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 16.oktobra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§18), 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 15.oktobri līdz 2020.gada 9.maijam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita  /vārds, uzvārds/ saņem 
SIA „AL818”, reģistrācijas numurs 40203044160, privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rezidence Laumiņa” pakalpojumu (administratīvais akts pielikumā). 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu  
saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 259,47 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 47 
centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1440 protokola pielikumā. 
 

§18 
Par līguma slēgšanu ar  /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 14.oktobrī 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.novembra līdz 
2019.gada 30.novembrim 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 16.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2019§12), 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada 30.novembrim, 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.1441 protokola pielikumā. 
 

§19 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 14.oktobra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.novembri līdz 2019.gada 30.novembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ 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. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1442 protokola pielikumā. 
 

§20 
Par līguma slēgšanu ar  /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
 
Ziņo O.Vanaga. 
A.Horsts noskaidro cik viena aukle var pieskatīt bērnus. 
A.Aparjode atbild, ka aukle var pieskatīt 5 bērnus. 



 
Saulkrastu novada domē 2019.gada 14.oktobrī 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.novembra līdz 
2019.gada 30.novembrim 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 16.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2019§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada 30.novembrim, ar 
saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju  /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par pašvaldības kompensāciju izmaksu 
(pielikumā). 

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.1443 protokola pielikumā. 

§21 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot  /vārds, uzvārds/ 2019.gada 14.oktobra 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 16.oktobra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.10/2019§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 1.novembri līdz 2019.gada 30.novembrim aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju  /vārds, uzvārds/ 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. 

2. Kompensācijas apmērs 2019.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens euro, 63 cents). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 
Lēmums Nr.1444 protokola pielikumā. 
 

§22 
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja atbrīvošanu no Skultes ostas valdes sastāva 

 
Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 24.septembrī saņemts Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietnieces  /vārds, uzvārds/ iesniegums 
ar lūgumu atcelt viņu no valdes locekļa amata Skultes ostas pārvaldes valdē no šā gada 18.oktobra. 

Pamatojoties uz Skultes ostas pārvaldes nolikuma 12.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 
16.oktobra atzinumu (Prot.Nr.10/2019§2),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2019.gada 18.oktobri atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Ekonomikas ministrijas 
pārstāvi  /vārds, uzvārds/. 

2. Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei un Ekonomikas ministrijai. 
3. Lietvedības nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Skultes ostas 

pārvaldes amatpersonu sarakstā. 
 
Lēmums Nr.1445 protokola pielikumā. 
 

§23 
Par izstāšanos no biedrības „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” 

 
Ziņo N.Līcis. 
 



Izskatot Juridiskās nodaļas vadītājas 2019.gada 9.oktobra iesniegumu par Saulkrastu 
novada domes izstāšanos no biedrības „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” ar 2020.gada 
1.janvāri, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 16.oktobra 
atzinumu (protokols Nr.10/2019§3),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 

1. Izstāties no biedrības „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” ar 2020.gada 1.janvāri. 
2. Lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt biedrībai „Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” uz 

juridisko adresi: Elizabetes iela 45/47, Centra rajons, Rīga, LV-1010. 
 
Lēmums Nr.1446 protokola pielikumā. 
 

§24 
Par līguma noslēgšanu 

 
Ziņo N.Līcis. Informē par programmatūras nepieciešamību. 
 

Izskatot SIA „ZZ Dats”, (reģistrācijas numurus 40003278467) 2019.gada 4.oktobra vēstuli 
„Par ZZ Dats programmu uzturēšanas līgumu 2010.gadam”, kurā lūgts noslēgt līgumu par ZZ Dats 
Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas 
pakalpojumu sniegšanu 2020. gadam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 16.oktobra atzinumu 
(protokols Nr.10/2019§4),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA „ZZ Dats” līgumu par ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) 
programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu 2020. gadam. 

 
Lēmums Nr.1447 protokola pielikumā. 
 

§25 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2019 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2019.gada budžetu”” izdošanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
Diskusija par ieņēmumu un izdevumu samazinājumiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un 
G.Vīgants. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja 14.10.2019. iesniegumu par 
oktobra grozījumiem Saistošajos noteikumos par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada 
budžetu, kas pieņemti pamatojoties uz Saulkrastu novada pieņemtajiem domes lēmumiem no 
2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim par 2019.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 
izmaiņām un saņemtajiem iesniegumiem, kas atbilsts 31.10.2018. Saulkrastu novada dome sēdē 
iekšējiem noteikumiem “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 



izpildes un kontroles noteikumi”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§8), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 
 
NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.02.2019. saistošajos 
noteikumos Nr.SN1/2019 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2019.gada budžetu”. 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
Lēmums Nr.1448 protokola pielikumā. 
 

§26 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai 

 
Ziņo N.Līcis. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants izskaidro Administratīvās 
komisijas nepieciešamos grozījumus budžetā. 
E.Grāvītis ierosina pievienot pie lēmuma projektiem arī iesniegumus par ko tiek izskatīts 
jautājums. 
 

Izskatot Administratīvās komisijas priekšsēdētājas 02.10.2019. iesniegumus par 
grozījumiem Administratīvās komisijas 2019.gada budžetā un papildus līdzekļu piešķiršanu, lai 
nodrošinātu Administratīvās komisijas darbību 2019.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§9), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 
27.03.2019. Lēmumu Nr. 1077 „Par Saulkrastu novada domes 25.03.2018. sēdes lēmuma Nr.49 
„Par Saulkrastu novada domes izveidoto komisiju locekļu atlīdzības noteikšanu” atcelšanu” un 
16.04.2019. izdoto Rīkojumu Nr. 4.1/2019/R95, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1.samazināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2210 (Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi)  par 181,00 euro; 
1.1.2. EKK 231201 (Inventārs) par 463,00 euro. 

1.2.palielināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) budžeta izdevumu 
plānu: 

1.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)) par 644,00 euro, lai 
apmaksātu priekšsēdētāja atalgojumu 2019.gadā. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 5 001,00 euro, lai 



apmaksātu Administratīvās komisijas atalgojumu. 

3. Palielināt Administratīvās komisijas (Struktūrvienība 0113) 2019.gada budžeta plānu EKK 
1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) par 4018,00 euro un EKK 1210 (Darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par 983,00 euro. 

4. 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 un 3.punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1449 protokola pielikumā. 
 

§27 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta budžeta pabalstu apmaksai 

 
Ziņo N.Līcis. 
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro papildus līdzekļa piešķiršanas nepieciešamību. 
 

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas 10.10.2019. iesniegumus par papildus līdzekļu 
piešķiršanu sociālām pabalstam, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu Saulkrastu novadā deklarētajām pensijas vecuma 
personām, kuras nespēj sevi aprūpēt un kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe pansionātā, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.9/2019§3) un Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§10), pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 6 782,00 euro, lai 
apmaksātu sociālo pabalstu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu piešķiršanu Saulkrastu novadā deklarētajām pensijas vecuma personām. 

2. Palielināt Sociālā dienesta - sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812) 2019.gada 
budžeta plānu EKK 6412 (Samaksa  par sociālās aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 6 
782,00 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.1450 protokola pielikumā. 
 

§28 
Par grozījumiem Saulkrastu bibliotēkas budžeta plānā 

 
Ziņo N.Līcis. 
Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare izskaidro par grozījumu nepieciešamību Saulkrastu 
novada bibliotēkas 2019.gada budžeta plānā. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 16.09.2019. iesniegumu par grozījumiem 
Saulkrastu novada bibliotēkas 2019.gada budžeta plānā saistībā ar noslēgtajiem autoratlīdzības 
līgumiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 (Pārējie iestādes 

administratīvie izdevumi) par 1 050,00 euro. 
1.2. palielināt Saulkrastu novada bibliotēkas (Struktūrvienība 06) budžeta izdevumu 

plānu: 
1.2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata) par 1 050,00 euro, lai apmaksātu plānotos 
izdevumus, kas saistīti ar noslēgtajiem autoratlīdzības līgumiem. 

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.1451 protokola pielikumā. 
 

§29 
Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžeta plānā 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu PII “Rūķītis” vadītājas 25.09.2019. iesniegumu par grozījumiem PII 
“Rūķītis” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar mācību līdzekļu iegādi, lai nodrošinātu jauno 
kompetenču ieviešanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē 
(protokols Nr.10/2019§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2361 (Mīkstais inventārs) par 1 400,00 
euro; 

1.1.2. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par 2 600,00 
euro. 

1.2. palielināt PII “Rūķītis” (Struktūrvienība 041) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 4 000,00 euro, lai nodrošinātu 

jauno kompetenču ieviešanu. 
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.1452 protokola pielikumā. 
 

§30 
Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta plānā 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 11.09.2019. iesniegumu par grozījumiem 
Saulkrastu vidusskolas 2019.gada budžeta plānā saistībā ar mācību līdzekļu iegādi, lai nodrošinātu 
izglītības procesu saistībā ar skolēnu skaita pieaugumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§13), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5233 (Bibliotēku krājumi) par 480,00 
euro. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 480,00 euro, lai nodrošinātu 

izglītības procesu. 
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.1453 protokola pielikumā. 
 

§31 
Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 01.10.2019. iesniegumu par grozījumiem 
projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar izmaiņām projekta 
aktivitātēs, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235) 

budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)) par 1 490,00 euro; 



1.1.2. EKK 2121 (Ārvalstu komandējumi – dienas nauda) par 1310,00 euro, lai 

apmaksātu telpu nomu projekta noslēguma nodrošināšanai. 
1.2. palielināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235) 

budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1550,00 euro, lai 

apmaksātu transporta izdevumus projekta vajadzībām; 
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 950,00 euro, 

lai apmaksātu projekta viesu nodarbības un darbnīcas izdevumus; 
1.2.3. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 300,00 euro, lai apmaksātu projekta viesu 

ēdināšanu vizītes laikā. 
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.1454 protokola pielikumā. 
 

§32 
Par līdzfinansējumu Zvejniekciema vidusskolas sporta zālei 2020.gadā 

 
Ziņo N.Līcis. 
A.Dulpiņš informē, ka ir jāprecizē Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles platība atbilstoši 
inventarizācijai. 
Diskusija par patapinājuma līguma saturu. Diskusijā piedalās A.Horsts, G.Lipinika un N.Līcis. 
 
 Izskatot biedrības „Dimantu Akadēmija”, reģistrācijas numurs 40008145724, juridiskā 
adrese: Ganību iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrēta kā sabiedriskā labuma organizācija, valdes locekles 11.10.2019. 

iesniegumu par finansējuma paredzēšanu 2020.gada budžetā, lai finansiāli atbalstītu 
Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbus un līdzfinansētu jaunu 
basketbola grozu iegādi biedrības iesniegtā projekta Rīcībā ELFLA2 „Ciemu un apkaimju 
vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” - Sporta zāles aprīkojuma iegāde 
un grīdas seguma atjaunošana Zvejniekciema vidusskolā ietvaros, kas izskatīts Saulkrastu novada 
domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§16), pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības Zvejniekciema 
vidusskolas izdevumos (Struktūrvienība 03) 9 864,00 euro (t.sk. PVN) apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts), lai 
atmaksātu Zvejniekciema vidusskolas sporta grīdas virskārtas atjaunošanas darbus, kas 
atbilstu FIBA prasībām. 

2. Paredzēt finansējumu 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas 
izdevumos 1 728,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 3291 (Subsīdijas un 
dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)), lai nodrošinātu 
līdzfinansējuma daļu (10% apmērā) biedrības Dimantu Akadēmijas apstiprinātajam 



projektam Nr. 19-04-AL11-A019.2201-000006 “Sporta zāles aprīkojuma iegāde un sporta 

grīdas virskārtas atjaunošana Zvejniekciema vidusskolā”, lai biedrība varētu iegādāties 2 
jaunus basketbola portatīvos grozus ar elektrisku augstuma regulēšanu (tālvadības pulti) 
un 4 jaunus sānus grozus ar mainām augstumiem par kopējo summu 17 278,8 EUR, 
ieskaitot PVN 21%. 

3. Noslēgt ar biedrību „Dimantu Akadēmija”, reģistrācijas numurs 40008145724, 
patapinājuma līgumu par Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles 782,7 m2 platībā, Atpūtas 
ielā 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā uz septiņiem gadiem, ar mērķi uzstādīt sporta zāles aprīkojumu (divus jaunus 
portatīvos basketbola grozus Hydroplay Club un četrus sānu grozus ar regulējamu 
augstumu). 

 
Lēmums Nr.1455 protokola pielikumā. 
 

§33 
Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 

izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā 
 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 30.09.2019. iesniegumu par finansējuma 
paredzēšanu 2020.gada budžetā, lai nodrošinātu Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
pārvadājumus mācību procesa norises dienās 2020.gadā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§17), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Paredzēt finansējumu 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 
“Administrācija - Skolēnu transports uz skolu” (Struktūrvienība 0111, izmaksu mērķis 
M217) 30 000,00 euro (t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 2233 
(Izdevumi par transporta pakalpojumiem), lai atmaksātu Zvejniekciema vidusskolas un 
Saulkrastu vidusskolas izglītojamo pārvadājumus mācību procesa norises dienās laika 
periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma procedūru, lai 
nodrošinātu Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas skolēnu pārvadājumus 
2020.gadā. 

 
Lēmums Nr.1456 protokola pielikumā. 
 

§34 
Par projekta “Nordplus Junior 2019” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis 
 
 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 30.09.2019. iesniegumu par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai realizētu skolu 
sadraudzības projektu “Nordplus Junior 2019”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 



komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§18), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 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) 21.4991, P5241) par 9 120,00 EUR. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 

2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju Zvejniekciema 
vidusskola - Projekts “Nordplus Junior 2019” (Struktūrvienība 03, P5241, M4137) 
par 9 120,00 EUR šādos EKK: 

2.1.1. EKK 2121 (Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni – dienas nauda) par 1 288,00 EUR; 

2.1.2. EKK 2122 (Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni – Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi) par 5 
282,00 EUR; 

2.1.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 2550,00 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.1457 protokola pielikumā. 
 

§35 
Par grozījumiem projekta "Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā" budžetā 

 
Ziņo N.Līcis. 
 

  Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
vadītājas Ingas Kārkliņas 17.09.2019. iesniegumu par izmaiņām projekta “Veselības veicināšanas 
pasākumi Saulkrastu novadā" budžeta plānā, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 
2019.gada 16.oktobra atzinumu (protokols Nr.10/2019§19), pamatojoties uz likuma par “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīcijas projekts "Veselības 

veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā" (Struktūrvienība 0117, M4125, P5112) 
izdevumu plānu: 

1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2279 (Pārējie klasifikācijā 
neuzskaitītie pakalpojumu veidi) par 100,00 EUR. 

1.2. Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīcijas projekts "Veselības 
veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā" (Struktūrvienība 0117, M4125, P5112) 
izdevumu plānu: 



1.2.1. EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 
regulējošu dokumentu pamata) par 90,00 EUR, autoratlīdzības līguma 
apmaksai; 

1.2.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 
par 10.00 EUR, autoratlīdzības līguma apmaksai. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019 
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā 
lēmumā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1458 protokola pielikumā. 
 

§36 
Par grozījumiem LIFE+ projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" budžetā 
 
Ziņo N.Līcis. 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 
koordinatores Aivijas Kokares 10.10.2019. iesniegumu par izmaiņām projekta “Ekosistēmu un to 
sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā" budžeta plānā, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 16.oktobra 
atzinumu (protokols Nr.10/2019§20),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīcijas projekts "Ekosistēmu un 

to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā" (Struktūrvienība 0117, M4121, P143) izdevumu plānu: 

1.1.1. Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā būvniecība) par 460,00 EUR. 

1.2. Palielināt Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta pozīcijas projekts "Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā" (Struktūrvienība 0117, M4121, P143) izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2249 (Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi) par 
460,00 EUR, defektu novēršanai Dabas dizaina parkā Baltajā kāpā. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2019 
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot šajā 
lēmumā 1.punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1459 protokola pielikumā. 
 

§37 
Par ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu pedagogu atalgojumam 2019.gadam 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu daļas vadītāja 02.10.2019. iesniegumu par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai 



apmaksātu pedagogu atalgojumu 2019.gada 4 mēnešiem, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§21), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 6.un 9. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus: 
1.1. “Mērķdotācijas pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas kods - EKK 18.621, 

struktūrvienība 02 -  166 819,00 euro; struktūrvienība 03 – 112295,00 euro) par 
279 114,00 euro apmērā; 

1.2. “Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. pedagogiem” (EKK 18.622, struktūrvienība 041 – 
31 073,00 euro, struktūrvienība 03 – 5 334,00 euro) par 36 407,00 euro apmērā; 

1.3. “Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām” (ekonomiskās klasifikācijas 
kods - EKK 18.623, struktūrvienība 02 -  10 805,00 euro; struktūrvienība 03 – 7 
287,00 euro) par 18 092,00 euro apmērā;  

1.4.“Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai VJMMS” (ekonomiskās klasifikācijas 
kods - EKK 18.628, struktūrvienība 101) par 49 102,00 euro apmērā. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
2.1.“Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 112 295,00 euro 

apmērā (struktūrvienība 03, finansējums 121), paredzēt izdevumos šādos EKK: 
2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 86 477,00 euro; 
2.1.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 318,00 euro; 
2.1.3. 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par 1 100,00 euro;  
2.1.4. EKK 1149 (Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas) par 1700,00 euro; 
2.1.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par 900,00 euro; 
2.1.6. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 21 800,00 euro. 

2.2.“Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” par 166 819,00 euro apmērā 
(struktūrvienība 02, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos EKK: 
2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  124 700,00 euro;  
2.2.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par  1 467,00 euro; 
2.2.3. 1147 (Piemaksas par papildus darbu) par  4 000,00 euro; 
2.2.4. EKK 1149 (Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas) par 3667,00 

EUR; 
2.2.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par  600,00 euro; 
2.2.6. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  32385,00 euro. 

2.3.“Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - Zvejniekciema vidusskola” par 
5 334,00 euro apmērā (struktūrvienība 03, finansējums 122), paredzēt izdevumos 
šādos EKK: 
2.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  4 299,00 euro; 
2.3.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  1 035,00 euro. 

2.4.“Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem - PII "Rūķītis"” par 31073,00 
euro apmērā (struktūrvienība 041, finansējums 122), paredzēt izdevumos šādos 
EKK: 
2.4.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  25 041,00 euro; 



2.4.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  6 032,00 euro. 
2.5.“Interešu izglītība - Saulkrastu vidusskola” par 10 805,00 euro apmērā 

(struktūrvienība 02, finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK: 
2.5.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  7 327,00 euro; 
2.5.2. EKK 1146 (Piemaksas par darba kvalitāti) par 88,00 euro; 
2.5.3. EKK 1149 (Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas) par 1192,00 EUR; 
2.5.4. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par  100,00 euro; 
2.5.5. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  2 098,00 euro 

2.6.“Interešu izglītība - Zvejniekciema vidusskola” par 7 287,00 euro apmērā 
(struktūrvienība 03, finansējums 130), paredzēt izdevumos šādos EKK: 
2.6.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  5 772,00 euro; 
2.6.2. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par  100,00 euro; 
2.6.3. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  1 415,00 euro. 

2.7.“Valsts mērķdotācija pedagogiem - VJMMS” par 49 102,00 euro apmērā 
(struktūrvienība 101, finansējums 128), paredzēt izdevumos šādos EKK: 
2.7.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par  34 710,00 euro; 
2.7.2. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par  4 860,00 euro; 
2.7.3. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iemaksas) par  660,00 euro; 
2.7.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par  8 872,00 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 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1460 protokola pielikumā. 
 

§38 
Par Saulkrastu pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem uz 01.09.2019. 
 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu daļas vadītāja 02.10.2019. iesniegumu par 
viena izglītojamā izmaksu aprēķinu uz 01.09.2019. Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādē, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 
norēķiniem uz 01.09.2019.  

Lēmums Nr.1461 protokola pielikumā. 
 

§39 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā  



 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja 09.10.2019. iesniegumu par 
grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā saistībā ar precizējumiem 
mērķdotācijām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai no Latvijas Nacionālā kultūras 
centra, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Saulkrastu kultūras centrs izmaksu pozīciju “Mērķdotācija māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksai no Latvijas Nacionālā kultūras centra” 
(Struktūrvienība 17, Finansējums 141) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga 
(darba alga)) par 5 247,00 euro; 

1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 
par 1 264,00 euro. 

1.2. samazināt Saulkrastu kultūras centrs (Struktūrvienība 17) 2019. gada budžeta plānā: 
1.2.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga 

(darba alga)) par 514,00 euro; 
1.3. palielināt izdevumu pozīcijā “Dotācija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs”” (Struktūrvienība 14) 2019. gada budžeta izdevumu plānu: 
1.3.1. EKK 7230 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm) 

par 7 025,00 euro, jo nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizēšanu gada 
sākumā. 

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.1462 protokola pielikumā. 
 

§40 
Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - Ceļu un ielu 

uzturēšana, apsaimniekošana un remonta budžeta plānā 
 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos 
08.10.2019. iesniegumu par grozījumiem Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonta 
2019.gada budžeta plānā saistībā ar pamatlīdzekļa izbūvi Raiņa ielā, kas izskatīts Saulkrastu 
novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§24), pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīciju “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ceļu 

un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, M3136) 
budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2249 (Pārējie remontdarbu un 
iestāžu uzturēšanas pakalpojumi) par 19 360,00 euro. 

1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa - Ceļu 
un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, M3136) 
budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par 19 
360,00 euro, lai apmaksātu gājēju celiņa izbūvi Raiņa ielā. 

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.1463 protokola pielikumā. 
 

§41 
Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta plānā 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos 
08.10.2019. iesniegumu par grozījumiem Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
2019.gada budžeta plānā saistībā ar pamatlīdzekļa iegādi, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols Nr.10/2019§25), pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 
1.1. samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas (Struktūrvienība 019, 

M311) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2243 (Iekārtas, inventāra un 

aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana) par 200,00 euro; 
1.2. palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa (Struktūrvienība 019, M311) 

budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 5269 (Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi) par 200,00 euro, 

lai iegādātos viršus, ar kuriem papildināt Svētku ielu dekoratīvos traukus. 
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.1464 protokola pielikumā. 
 

§42 
Par grozījumiem 2019.gada Speciālā budžeta izdevumos (Tautsaimniecība Ielu un ceļu 

fonds) 
 
Ziņo N.Līcis. 
G.Vīgants izskaidro, ka grozījumi tiek veikti, ielu un ceļu tīrīšanai no sniega, sākoties ziemas 
sezonai.  
 
 Izskatot pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos 
10.10.2019. iesniegumu par grozījumiem speciālā budžeta Ielu un ceļu fonda izdevumos, kas 
izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§26), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada 
izdevumos: 
1.1. samazināt izdevumu pozīciju “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 

019, Finansējums 21) budžeta izdevumu plānu: 
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 224617 (Autoceļu un ielu 

pārvaldīšana un uzturēšana – Ielu, tiltu un ceļu kopšana) par 18 121,00 euro; 
1.1.2. (EKK) 224618 (Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana – Satiksmes 

organizēšana) par 7 440,00 euro. 
1.2. palielināt izdevumu pozīciju “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība 

019, Finansējums 21)  budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 224601 (Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana – Ielu un ceļu 

t.sk. krustojumu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana) par 24 
147,00 euro, lai apmaksātu 2019.gada saņemtos rēķinus; 

1.2.2. EKK 224615 (Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana – Melnā seguma 
uzturēšana) par 985,00 euro, lai apmaksātu darbus, pamatojoties uz veikto 
iepirkumu; 

1.2.3. EKK 231201 (Inventārs) par 429,00 euro, lai apmaksātu ceļa zīmju 
uzstādīšanu. 

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.1465 protokola pielikumā. 
 

§43 
Par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019.gada budžetos 

 
Ziņo N.Līcis. 
A.Aparjode izskaidro, ka grozījumi tiek veikti sakarā ar remontdarbiem Sporta centrā. 
 



 Izskatot Saulkrastu sporta centra vadītājas 30.09.2019., 11.10.2019. un 14.10.2019. 
iesniegumus par grozījumiem Saulkrastu sporta centrs 2019.gada budžetā, lai nodrošinātu rēķinu 
apmaksu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.10.2019. sēdē (protokols 
Nr.10/2019§27,§28,§29), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1150 (Atalgojums fiziskajām 
personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)  par 3 
450,00 EUR; 

1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 
par 2 240,00 EUR; 

1.1.3. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 835,00 EUR; 
1.1.4. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par 2 430,00 EUR. 

1.2.palielināt Saulkrastu sporta centrs (Struktūrvienība 16) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) par 2 400,00 EUR, lai 

veiktu telpu remontdarbus; 
1.2.2. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 3 290,00 

EUR, lai apmaksātu dalības maksu sporta komandām, senioru vingrošanu 
līdz gada beigām; 

1.2.3. EKK 231201 (Inventārs) par 3 015,00 EUR, lai iegādātos inventāru, kas 
nepieciešams iestādes darbības nodrošināšanai; 

1.2.4. EKK 5120 (Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas 
tiesības) par 250,00 EUR, lai apmaksātu rēķinus par jaunas 
datorprogrammas iegādi. 

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.1466 protokola pielikumā. 

 
 

§44 
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām 
un nodibinājumiem”” apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
G.Lipinika lūdz precizēt lēmuma projekta 2.punktu par noteikumu stāšanos spēkā, norādot, ka 
stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 
iekšējos noteikumos Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem”” projektu, un pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 



komitejas 16.10.2019 atzinumu (16/2019§5), Finanšu komitejas 16.10.2019 atzinumu 
(16/2019§32), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 
25.septembra iekšējos noteikumos Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma 
piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem””. 

2. Iekšējie noteikumi “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra iekšējos 
noteikumos Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem”” stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 
Lēmums Nr.1467 protokola pielikumā. 
 

§45 
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolā”” apstiprināšanu 
 
Ziņo N.Līcis. 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska izskaidro, ka noteikumos 
nepieciešams mainīt samaksu summas, sakarā ar to, ka tiek palielināta pedagogu likme. 
V.Spitane ierosina noteikumos norādīt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu un, 
pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.10.2019 atzinumu 
(16/2019§6), Finanšu komitejas 16.10.2019 atzinumu (16/2019§34),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā””. 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
Lēmums Nr.1468 protokola pielikumā. 
 

§46 



Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2019.gada 28.augusta iekšējos noteikumos Nr. IeN 
29/2019  “Noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un 

pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” 
apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi 2019.gada 28.augusta iekšējos noteikumos Nr. IeN 
29/2019  “Noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu 
darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” projektu un, 
pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.10.2019. atzinumu 
(protokols Nr.10/2019 §6), Finanšu komitejas 16.10.2019 atzinumu (16/2019§34) un likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi 2019.gada 28.augusta iekšējos noteikumos 
Nr. IeN 29/2019  “Noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 
 
Lēmums Nr.1469 protokola pielikumā. 
 

§47 
Par  /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 28.augustā saņemts  /vārds, uzvārds/, dzīvojoša 
/adrese/, iesniegums “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu” (turpmāk – Iesniegums). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 
  Iesnieguma iesniedzējs, /vārds, uzvārds/, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.pantu, lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai  /vārds, uzvārds/, kuras 
dzīvesvieta deklarēta /adrese/. Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas pamatojums: personai zudis 
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Iesniegumā sniegta informācija, ka  /vārds, 
uzvārds/  ir nekustamā īpašuma īpašnieks (pielikumā: zemesgrāmatu apliecība).  
 Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju 
reģistrs) datiem, /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 2014.gada 8.septembrī deklarēja savu 
dzīvesvietu adresē: /adrese/. Dzīvesvietas deklarācijā uzrādīts dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais 
pamats: vienošanās ar īpašnieku  /vārds, uzvārds/.  
 Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, /vārds, uzvārds/ ir  /vārds, uzvārds/ meitas, /vārds, 
uzvārds/, vīrs. 
 Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.100000146550, datiem, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 
2018.gada 16.janvāra lēmumu lietā C-0020-18, īpašuma tiesības izbeigtas  /vārds, uzvārds/, un 
nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieks ir  /vārds, uzvārds/ (Žurn. Nr.300004478067, lēmums 
27.02.2018, tiesnese /vārds, uzvārds/). 
 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumiem iestādei 
ir pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, kā arī to, vai 



deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Ievērojot iepriekš 
minēto, /vārds, uzvārds/, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās 11.panta trešo daļu, tika informēta 
par nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieka /vārds, uzvārds/ iesniegto iesniegumu, un lūgta sniegt 
paskaidrojumus un iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu viņai dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā /adrese/. Likumā noteiktajā kārtībā pa pastu tika nosūtīta 2019.gada 18.septembrī 
vēstule Nr.8.10.4/2019/IZ1863 “Par ziņu sniegšanu”, uz /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietas 
adresi: /adrese/, kurā lūgts līdz 2019.gada 20.oktobrim iesniegt pašvaldībā ziņas, kas apliecina 
viņas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, vai deklarēt savu dzīvesvietu faktiskajā 
dzīvesvietas adresē.  
  /vārds, uzvārds/ dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā /adrese/, pašvaldībā nav iesniegusi.  

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmajā daļā un 12.panta pirmās daļas 
2.punktā noteiktajai kompetencei, pašvaldība lemj par personas deklarētās dzīvesvietas, ziņu 
anulēšanu, tas ir, lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu, jo pašvaldības kompetencē 
neietilpst lemt par personas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību zaudēšanu. 

   Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkuras 
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi 
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats, un 
kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.  

Tiesu praksē noteikts, ja no faktiskajiem apstākļiem konstatējams, ka personai, deklarējot 
dzīvesvietu, bija tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā dzīvesvietā, bet šis pamats vēlāk zudis, ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu anulējamas, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu (Augstākās tiesas 2009.gada 18.maija rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-
327/2009 8.punkts, 2011.gada 16.marta sprieduma lietā Nr.SKA-34/2011 11.punkts). 
            Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz 
to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Ņemot vērā pašvaldības rīcībā 
esošo informāciju, tā secina, ka līdz 2018.gada 16.janvārim /vārds, uzvārds/ bija tiesisks pamats 
deklarēt savu dzīvesvietu adresē: /adrese/, jo līdz 2019.gada 16.janvārim nekustamā īpašuma 
īpašnieks bija /vārds, uzvārds/, un /vārds, uzvārds/ bija ieguvusi šā īpašuma lietošanas tiesības uz 
radniecības pamata. 
 Uz domes lēmuma pieņemšanas brīdi , nekustamā īpašuma /adrese/, īpašnieks ir /vārds, 
uzvārds/. /vārds, uzvārds/ neatrodas īres vai nomas vai cita veida likumiskās vai līguma tiesiskajās 
attiecībās ar nekustamā īpašuma īpašnieku /vārds, uzvārds/, un viņa šā īpašuma lietošanas tiesības 
nav ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska pamata.  
 Tādējādi, pašvaldība atzīst, ka /vārds, uzvārds/ ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā nekustamajā īpašumā /adrese/, un ziņas par viņas deklarēto dzīvesvietu pēc adreses: 
/adrese/, ir anulējamas. 
 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2019.gada 28.augusta 
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”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 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 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.1470 protokola pielikumā. 
 

§48 
Par zemes gabala Jūras prospektā 14, Zvejniekciemā atbrīvošanu no būvniecībā 

neizmantojamiem berammateriāliem 
 
Ziņo N.Līcis. 
Diskusija par berammateriālu izvešanas procesu. Diskusijā piedalās A.Horsts un N.Līcis. 
L.Vaidere noskaidro, vai norādītā adrese ir pareiza. 
A.Gavars atbild piekrītoši. 
 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka tehniskos un nekustamā 
īpašuma jautājumos iesniegumu par Saulkrastu novada domei piederošā zemes gabala Jūras 
prospektā 14, Zvejniekciemā atbrīvošanu no būvniecībā neizmantojamiem berammateriāliem, 
kurus pašvaldība neplāno izmantot savām vajadzībām, ievērojot iedzīvotāju iebildumus par 
teritorijā novietotiem berammateriāliem, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” – 21.panta pirmās 
daļas 27.punktam, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Organizēt zemes gabala Jūras prospektā 14, Zvejniekciemā atbrīvošanu no 6000 m³ 
būvniecībā neizmantojamiem berammateriāliem. 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt informāciju par iespēju pieteikties līdz 
2019.gada 8.novembrim uz zemes gabalā Jūras prospektā 14, Zvejniekciemā izveidotās 
berammateriālu atbērtnes izvešanu bezatlīdzības nozīmē, līdz 2019.gada 8.decembrim, 
iesniedzot Saulkrastu novada domē rakstisku iesniegumu. 

3. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot līguma projektu. 
4. Uzdot Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai organizēt berammateriālu izvešanas 

procesu. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1471 protokola pielikumā. 
 

§49 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu mācību maksas segšanai 

 
Ziņo N.Līcis.  
O.Vanaga informē, ka pagājušogad tika atteikts piešķirt kompensāciju, sakarā ar to, ka minēto 
programmu nodrošināja Saulkrastu vidusskola. 
N.Līcis aicina deputātus atbalstīt piešķirot līdzfinansējumu. 



Diskusija par iespējamo līdzfinansējuma summas apmēru. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Aparjode, 
A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ancāne un E.Grāvītis. 
G.Lipinika norāda, ka līgumā, kurš noslēgts ar mācību iestādi, ir norādīts, ka ikmēneša skolas 
maksa ir 200 EUR mēnesī, un ja apmeklē pagarināto grupu, tad papildus 30 EUR klāt.  
N.Līcis ierosina apmaksāt mācību maksu 230 EUR apmērā. 
 

2019.gada 21.oktobrī /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, (turpmāk - 
iesniedzējs) iesniedzis Saulkrastu novada domē (turpmāk –Dome) iesniegumu  ar lūgumu rast 
iespēju līdzmaksājumam izglītības izdevumu segšanai bērnam /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 
deklarētā dzīves vieta /adrese/, kura apmeklē Rīgas Kristīgās pamatskolas ceturto klasi. 

Saskaņā ar 2015.gada 10.augusta Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 
Nr. 2015/008/10 /vārds, uzvārds/ ir noteikta kā piemērotākā speciālās pamatizglītības programma 
ar kodu 21015811.  

/vārds, uzvārds/ divus gadus ir mācījusies 1.klasē Saulkrastu vidusskolā, kurā ir licencēta 
speciālā izglītības programma ar kodu 21015811. Pēc Saulkrastu vidusskolas /vārds/ divus gadus 
apmeklēja Gaismas speciālo internātpamatskolu. Pēc psihaloga atzinuma, kurā rekomendēta 
skolas maiņa, /vārds/ vecāki ir  atraduši piemērotu skolu ar Montesori pedagoģijā balstītām 
metodēm un mazu skolnieku skaitu klasē – Rīgas Kristīgo pamatskolu.  

Saskaņā ar 2018.gada 21.augusta līgumu, kurš noslēgts starp Rīgas Kristīgo pamatskolu 
un /vārds, uzvārds/ vecākiem, ikmēneša skolas maksa sastāda EUR 200,00, ja skolu apmeklē līdz 
plkst. 16.00, ja apmeklē pagarināto dienas grupu līdz plkst. 17.30, ikmēneša skolas maksa ir EUR 
230,00. Mācību maksa tiek samazināta saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma apmērā.   

Rīgas Kristīgā pamatskola ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības 
informācijas sistēmā (VIIS) ar reģistrācijas numuru 3712803250. Izglītības iestādi ir dibinājusi 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 57.panta 1.punktu vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības 
iestādi, kurā bērns iegūst izglītību. Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka pēc ilgas un rūpīgas 
situācijas analīzes izvēlējušies Rīgas Kristīgo pamatskolu, kā izglītības iestādi, kurā viņa bērns 
/vārds/ iegūst izglītību.  

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

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Izglītības likuma 57.panta 1.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apmaksāt mācību maksu EUR 230.00 mēnesī /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par to, 
ka viņa meita /vārds, uzvārds/, personas kods [..], saņem Rīgas Kristīgās pamatskolas 
izglītības pakalpojumu.   

2. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.maijam, ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368 par 
lēmuma 1.punktā noteiktās  mācību maksas apmaksu mēnesī. 

3. Lēmuma 1.punkta izpildi apmaksāt no Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijas 
“Administrācija - Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” (Struktūrvienība 0111, izmaksu mērķis M216). 



4. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, norādītajā termiņā nav 
noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
Lēmums Nr.1472 protokola pielikumā. 
 

§50 
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vīni 

 
Ziņo N.Līcis. 
E.Gravītis noskaidro, cik pašvaldībai izmaksās minētais priekšsēdētāja komandējums. 
N.Līcis atbild, ka aptuveni 500 EUR. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 2.septembrī saņemts Rīgas plānošanas reģiona 
vēstule Nr.7.9./297/19 ar aicinājumu piedalīties Rīgas plānošanas reģiona organizētajā pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Vīni (Austrijā). 

Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējo noteikumu Nr.13 “Noteikumi 
par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu 
novada pašvaldībā” 2.5.1.apakšpunkts nosaka, ka komandējums domes priekšsēdētājam tiek 
noformēts ar domes lēmumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta  27.punktu  un Ministru  kabineta 
2010.gada 12.oktobra noteikumiem  Nr.969  „Kārtība,  kādā  atlīdzināmi  ar  komandējumiem  
saistītie izdevumi”, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās N.Līcis, 
 
NOLEMJ: 

1. Komandēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci uz Vīni (Austrija) no 
2019.gada 27.novembra līdz 29.novembrim (trīs dienas) ar mērķi iepazīties ar Vīnes 
pilsētas attīstības plānošanas pieredzi, galvenokārt metropoles areāla pārvaldības 
jautājumos, transporta un mobilitātes, kā arī pilsētvides inovāciju jomā. 

2. Izmaksāt N.Līcim dienas naudu 100% apmērā no dienas naudas normas par trīs 
komandējuma dienām, saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”. 

3. Apmaksāt šādus ar komandējumu saistītos izdevumus: dienas nauda; viesnīcas izdevumi; 
ceļa (transporta) izdevumi; apdrošināšanas polises iegādes izdevumi. 

4. Komandējuma izdevumus apmaksāt no iestādes “Saulkrastu novada dome” 
Administrācijas budžeta līdzekļiem.  

 
Lēmums Nr.1473 protokola pielikumā. 
 

§51 
Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu 

 
Ziņo N.Līcis. Lūdz deputātiem atbalstīt 2019.gada 27.novembra domes sēdes laika pārcelšanu uz 
plkst. 12:30, sakarā ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vīni. 
Diskusija par domes sēdes laiku. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis, A.Horsts, 
S.Ancāne, L.Vaidere un S.Osīte. 
N.Līcis ierosina 2019.gada 27.novembra domes sēdes laiku pārcelt uz plkst.11:00. 



 
Saulkrastu novada domes 09.08.2019. saistošo noteikumu Nr.SN 6/2019 „Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums” 70.punktā noteikts, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pēdējā trešdienā plkst.14:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to 
vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Sakarā ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 
Normunda Līča komandējumu uz Vīni, kas notiks domes kārtējās sēdes dienā, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 
09.08.2019. saistošo noteikumu Nr.SN6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 
70.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2019.gada novembra sēde notiks 2019.gada 
27.novembrī plkst.11:00. 

 
Lēmums Nr.1474 protokola pielikumā. 
 

§52 
Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

 
Ziņo N.Līcis. 
B.Veide izskaidro, ka nolikumā izmaiņas tiek veiktas par finansēšanas kārtību un mainās apmaksas 
summa. 
Diskusija par nākamā gada maksājuma kopsummas apmēru. Diskusijā piedalās B.Veide, N.Līcis 
un G.Vīgants. 
N.Līcis ierosina maksājuma kopsummu 13938.24 EUR iekļaut lēmumā. 
 

Saulkrastu novada dome izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
Uzraudzības padomes ierosinājumu veikt grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumā, iepazīstoties ar 11.10.2019.  Uzraudzības padomes lēmumu Nr. 3, Saulkrastu novada dome 
konstatēja, ka Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta 
2009. gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada,  Garkalnes 
novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada, 
Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) 
pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus 
uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 99. pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, 
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju 
apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā 
iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā 
notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus. 

Saskaņā ar Pārvaldes  nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi 
nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek apstiprināti tādā pašā 
kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši 
visi dibinātāji. 
 Ievērojot minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikuma 
8. sadaļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 99. pantu,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt šādus grozījumus  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
    (turpmāk tekstā –  Pārvalde)  nolikuma 5. Sadaļas “Pārvaldes finansēšanas kārtība” 
     punktā Nr.3 : 

“ 3. Dibinātāji, pamatojoties uz Pārvaldes un dibinātāja noslēgto līgumu, pārskaita  Pārvaldes 
kontā Uzraudzības padomes apstiprinātā budžeta daļu. Maksājumi tiek veikti 1x ceturksnī 
līdz attiecīgā perioda pirmā mēneša 10.datumam ¼ daļas apmērā no dibinātājam noteiktās 
maksājuma kopsummas 13938.24 EUR.” 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi līdz  
      2019. gada 29. novembrim  uz  e- pastu: olgerts.lejnieks@iksp.lv.  

 
Lēmums Nr.1475 protokola pielikumā. 
 

§53 
Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 
 
Ziņo N.Līcis. 
B.Veide informē, ka bija sagatavojis iesniegumu par izmaiņu veikšanu Dzīvokļu komisijas 
nolikumā, sakarā ar to, ka nav komisija nodrošināta ar sekretāri, bet sakarā ar izmaiņām 
pašvaldības nolikumā, tika precizēts komisijas nosaukums uz Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisiju.  
G.Lipinika izskaidro, ka nav Domes sēdes lēmuma par Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas 
komisijas izveidi, jo saistošo noteikumu „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 11.punkts 
nosaka, ka, lai veiktu atsevišķas pašvaldības funkcijas, Dome izveido komisijas. Informē, ka 
esošās komisijas nolikumā norādītās funkcijas un pienākumi ir citādākas nekā jau spēkā esošai 
Dzīvokļu komisijas nolikumam. Nepieciešams pieņemt Domes lēmumu, ka ar 30.novembri 
Dzīvokļu komisija beidz darbību un ar Domes lēmumu jāizveido jauna komisija un jāapstiprina 
jaunās komisijas sastāvs. 
N.Līcis ierosina lēmumā norādīt, ka atbilstoši nolikumam, tiek izbeigta Dzīvokļu komisija ar 
30.novembri un ar 1.decembri tiek izveidota Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisija un 
tiek apstiprināts komisijas nolikums un nākamajā sēdē izskatīt komisijas sastāvu. 
G.Lipinika vērš uzmanību, ka 2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, 
līdz ar to Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikumā, nepieciešams precizēt 
28.punkta redakciju. 
N.Līcis precizē Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikuma 28.punktu uz 
“Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvās atbildības likumā 
noteiktajā kārtībā.” Ierosina iekļaut nolikumā 29.punktu, kurā noteikts, ka minētā nolikuma 
28.punkts ir piemērojams no 2020.gada 1.janvāra un līdz 2019.gada 31.decembrim, lēmumus var 
apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likuma kārtībā.  
E.Grāvītis noskaidro jautājumu par domes sēdes lēmumu projektu saskaņošanas kārtību. 
N.Līcis informē, ka sistēmā ir iespējams redzēt, kuri ir saskaņojuši domes sēdes lēmuma projektus. 
G.Lipinika atsauc savu priekšlikumu par labojumiem Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas 
komisijas nolikuma 28.punktā, jo jautājums nav par Administratīvā procesa likumu, bet gan par 
Administratīvā pārkāpuma likumu. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minētajiem precizējumiem. 
 



 Ievērojot Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada 16.oktobrī apstiprinātos grozījumus 
Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”, kas citu starpā precizē Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un 
dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikumu, ir pārskatīta spēkā esošā komisijas nolikuma 
redakcija un konstatēta nepieciešamība aktualizēt tā redakciju, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 
normatīvajos aktos ietverto pašvaldības funkciju izpildi šajā jomā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un 61.panta 
trešo daļu, kas paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības komisiju nolikumus,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 
S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 
 
NOLEMJ: 

1. 2019.gada 30.novembrī izbeigt Dzīvokļu komisija darbību. 
2. Ar 2019.gada 1.decembri izveidot Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisiju. 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 

nolikumu (pielikumā). 
4. Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikums 

stājas spēkā ar 2019.gada 1.decembri. 
5. Ar 2019.gada 30.novembri zaudē spēku Saulkrastu novada domes 2012.gada 31.oktobra 

lēmumu Nr.14 §36 apstiprinātais “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
nolikums”. 

 
Lēmums Nr.1476 protokola pielikumā. 
 

§54 
Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 
Ziņo N.Līcis. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte informē, ka 
nepieciešams precizēt lēmuma 1.punktu, norādot, ka Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no 
zembilances un uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē nekustamo īpašumu. 
N.Līcis noskaidro pēc kādas metodikas minētais vērtējums tika noteikts. 
J.Rudzīte paskaidro, ka tika noteikts, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas norādījumiem un atbilstoši kadastra informācijas sistēmai. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minētajiem precizējumiem. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 25.10.2019. iesniegumu par “Zemes zem Jūras piekrastes 
ūdeņiem” uzņemšanu grāmatvedības bilancē, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no zembilances un uzņemt Saulkrastu 
pašvaldības grāmatvedības bilancē nekustamo īpašumu “Zeme zem Jūras piekrastes 
ūdeņiem”, kadastra Nr.80400020002, ar 2019.gada 1.novembri: 
Zemes vienība ar kadastra apz.8040002001, platība 10 057 800 kv.m, vērtība 100 578,00 
euro; 



Zemes vienība ar kadastra apz.80400030001, platība 12 506 100 kv.m, vērtība 
1 750 854,00 euro; 
Zemes vienība ar kadastra apz.8040004001, platība 13 301 220 kv.m, vērtība 133 012,00 
euro; 

2. Nekustamo īpašumu “Zeme zem Jūras piekrastes ūdeņiem” uzņemt kontā 1217,,Pārējā 
zeme”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
Lēmums Nr.1477 protokola pielikumā. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:36 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības nodaļas  
Klientu apkalpošanas speciāliste   ____________Sanita Kadrova  
 

Protokols parakstīts 05.11.2019. 

 


