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Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
 
 

2019. gada 11.decembris         Nr.31/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.decembrī plkst. 16:20 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos  
Sēdi atklāj plkst. 16:20 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Santa Ancāne (līdz plkst.16.46), Aiva Aparjode (līdz plkst.16.27), Andris 
Dulpiņš, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola - Ozoliņa, Līga Vaidere, 
Oksana Vanaga, Bruno Veide 
 
Nepiedalās deputāti: 
Selga Osīte (iemesls nav zināms) 
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 
Ivars Veide (iemesls nav zināms) 
Antra Deniškāne (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 
iemeslu.  
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 
1. Par 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” precizēšanu  
2. Par 2019.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 11/2019 “Centralizēto 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” 
precizēšanu  

 
§1 

Par 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 9/2019 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 

precizēšanu 
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Ziņo N.Līcis. 
Vadošā juriste Raimonda Kosmane informē par precizējumiem, kurus ir lūgusi veikt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  
 

Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra sēdē ir apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr. SN 9/2019  “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” (Saistošie noteikumi). Saulkrastu novada domē 2019.gada 
1.novembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk -Ministrija) 
atzinums Nr. 1-18/10234 (turpmāk - Atzinums). 

Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši Atzinumā norādītajam.   
Atzinumā Ministrija vērš uzmanību uz to, ka saistošajos noteikumos nav noteikti ciemi, uz 

kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas prasības. Precizētie  
Saistošie noteikumi nenosaka ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām neattiecas prasības, līdz ar to  prasības ir attiecināmas uz visām apdzīvotām vietām – 
ciemiem Saulkrastu novada teritorijā. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr. SN 
9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” (pielikumā). 

2. Administratīvai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc noteikumu 
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
Lēmums Nr.1526 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par 2019.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 11/2019 “Centralizēto 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” 
precizēšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
R.Kosmane ziņo par precizējumiem, kuri tika veikti saistošajos noteikumos. 
B.Veide iesniedz Domei priekšlikumus, kurā tiek veikti precizējumi saistošajos noteikumos. 
Izklāsta saistošo noteikumu 31.6.punktā un 45.punktā veiktos precizējumus.  
Plkst. 16.27 deputāte A.Aparjode pamet sēdes zāli. 
R.Kosmane noskaidro, kādēļ tika izsvītrots punkts, kurā ir aizliegts atvērt un nocelt centralizētās 
ūdensapgādes un/ vai kanalizācijas tīklu skataku vākus. 
B.Veide informē, ka iepriekšējais punkts to jau visu nosaka. 
R.Kosmane izskaidro, ka saistošo noteikumu 2.pielikuma 5.punkts “Lokāla ūdens iegūšanas 
iekārta un decentralizētā kanalizācijas sistēma” radies pēc sarunas ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi. Informē par patēriņa normām un ziņo par klientiem, kuri 
maksā par tām.  
B.Veide uzskata, ka 5.punktā nevar būt viena un tā pati labiekārtošanas pakāpe un atkarībā no 
kanalizācijas, mainītos patēriņa normas. 
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Diskusija par 2.pielikuma 5.punkta nepieciešamību pie saistošajiem noteikumiem. Diskusijā 
piedalās B.Veide un R.Kosmane. 
A.Horsts noskaidro, kuri patērē ūdeni bez uzskaites. 
B.Veide atbild, ka tiem kuriem nevajag, tādēļ tiek noteiktas patēriņa normas pēc labierīcības 
pakāpes. 
Diskusija par patēriņa normu piemērošanu vienam cilvēkam un cilvēka skaita noteikšanu īpašumā. 
Diskusijā piedalās B.Veide, A.Horsts un R.Kosmane. 
Juriste Vita Spitane ierosina apstiprināt saistošos noteikumus un ja tomēr minētās normas būs par 
lielu, tad varēs veikt grozījumus tajā. 
A.Horsts noskaidro par kādu uzskaiti iet runa, ja ir lokāla ūdens iegūšanas iekārta un decentralizētā 
kanalizācijas sistēma. 
R.Kosmane paskaidro, ka minētā pozīcija ir nepieciešama saistībā ar saistošajiem noteikumiem 
par decentralizētām kanalizācijas sistēmām, kurā ir norādīta formula, cik bieži personas 
decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāizved. Skaidro, ka ne visām fiziskām personām, viņu krāj 
tvertnei, būs uzlikts skaitītājs, un to nevar arī piespiest izdarīt, tādēļ ir nepieciešama norma un, lai 
netiktu sagatavoti divi normatīvie akti, kuros būtu jānorāda normas, tika pieņemts lēmums to 
norādīt centralizētajos noteikumos, kā 2.pielikuma 5.punktu. 
N.Līcis uzskata, ka 2.pielikuma 5.punkta patēriņa norma ir noteikta par lielu. 
Plkst. 16.46 deputāte S.Ancāne pamet sēdes zāli. 
Diskusija par 2.pielikuma 5.punktu. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, R.Kosmane 
un B.Veide. 
N.Līcis ierosina samazināt 2.pielikuma 5.punkta patēriņa normu uz 1,5 m3/mēn. 
A.Horsts ierosina balsot par B.Veides iesniegtajiem priekšlikumiem un tad par domes ārkartas 
sēdē sagatavoto materiālu. 
N.Līcis atkārtoti ierosina samazināt 2.pielikuma 5.punkta patēriņa normu uz 1,5 m3/mēn. 
B.Veide uzskata, ka 2.pielikuma 5.punkts ir pretrunā ar iepriekšējiem punktiem un tā nav 
nepieciešama. 
N.Līcis izskaidro, kārtību kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 
Diskusija par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Diskusijā piedalās L.Vaidere, B.Veide, N.Līcis 
un R.Kosmane. 
N.Līcis ierosina balsot par sagatavotajiem noteikumiem ar B.Veides iesniegtajiem 
priekšlikumiem, savukārt 2.pielikuma 5.punkta patēriņa normu samazināt uz 1,5 m3/mēn. 
 

Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra sēdē ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 
SN 11/2019  “Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Saulkrastu novadā” (Saistošie noteikumi).  

Saulkrastu novada domē 2019.gada 2.decembrī ir saņemts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk -Ministrija) atzinums Nr. 1-18/11137 (turpmāk - 
Atzinums). 

Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši Atzinumā norādītajiem iebildumiem.   
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, M.Kišuro, 
A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 
(B.Veide), 
 
NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra saistošos noteikumus Nr. SN 
11/2019 “Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Saulkrastu novadā” (pielikumā). 
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2. Administratīvai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc noteikumu 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 
Lēmums Nr.1527 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:53 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Administratīvās nodaļas vecākā lietvede  ____________ Alise Štrombaha 
 
Protokols parakstīts 13.12.2019. 
 


