
1 

 

 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

 

2019. gada 23. decembris         Nr.33/2019 

 

Sēde sasaukta 2019. gada 23. decembrī plkst. 11:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 11:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, 

Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Santa Ancāne, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, 

Līga Vaidere, Ivars Veide, Sandra Ozola-Ozoliņa, Oksana Vanaga. 

 

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 23.12.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

• Par Saulkrastu novada zīmola, logo un vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšanu 

• Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 

 

A.Horsts noskaidro, kādēļ darba kārtībā nav iekļauts jautājums par SIA “ZAAO”, kurš tika 

izskatīts decembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 

N.Līcis paskaidro, ka komitejā tika nolemts izvērtēt līguma nosacījumus un līguma laušanas 

iespējas, lēmumprojekts netika skatīts, jautājums tiks atkārtoti skatīts Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas sēdē. N.Līcis ierosina jautājumu “Par Saulkrastu novada zīmola, logo un 

vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšanu” izskatīt kā trešo darba kārtības jautājumu aiz 

pašvaldības izpilddirektora ziņojuma. 

N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības 25.jautājumu “Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu 

slimnīcas lifta uzstādīšanu 2020.gadā”, jo jautājums tika skatīts Iepirkumu komisijā. 

A.Horsts piekrīt, ka minēto jautājumu nepieciešams izņemt no darba kārtības, jo uzdoto mirkli nav 

pamata papildus finansējuma pieprasīšanai. 

mailto:dome@saulkrasti.lv
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Izpilddirektors A.I.Zaharāns informē, ka šī gada budžetā tika atbalstīts finansējums 50 tūkst. EUR 

apmērā, pretendenta piedāvātā summa ir tuvu minētajai summai, tādēļ, ja pretendents atbildīs 

visām prasībām, tad papildus finansējums nebūs nepieciešams. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 23.12.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.11.2019. domes sēdes un 11.12.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

3. Par Saulkrastu novada zīmola, logo un vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšanu 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

6. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

7. Par grozījumiem un papildinājumiem 2011.gada 7.jūlija zemes nomas līgumā  

8. Par zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

9. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

10. Par adreses maiņu  

11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

12. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  

13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

6 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  

15. Par grozījuma iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikumā apstiprināšanu  

16. Par Saulkrastu novada domes lēmumu atcelšanu  

17. Par Amatu kataloga apstiprināšanu  

18. Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā 

apstiprināšanu  

19. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā apstiprināšanu  

20. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos apstiprināšanu  

21. Par Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumu apstiprināšanu  

22. Par debitoru parāda norakstīšanu  

23. 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  

24. Par pašvaldībai piederošas būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances  

25. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un par zemes īpašuma nomaksas 

pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu  

26. Par pašvaldībai piederošo īpašumu izslēgšanu no grāmatvedības bilances  

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā  
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28. Par grozījumiem projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā  

29. Par izmaiņām Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

30. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu  

31. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu brīvpusdienām  

32. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1368 “Par zemes 

īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu,adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu”  

Piebalsojamie jautājumi: 

33. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.11.2019. domes sēdes un 11.12.2019. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 27.11.2019. domes sēdes un 

11.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka lēmumi ir izpildīti. Ziņo, ka, jautājumā 

par ceļiem, ir tehniskais pārtraukums. Informē, par Zvejniekciema kultūras nama jautājuma 

virzību. Skaidro, par noslēgto līgumu ar būvnieku par ziemas uzturēšanu Upes ielā un Jūras 

prospektā. 

Debates par ceļu uzturēšanu. Debatēs piedalās A.Horsts un A.I.Zaharāns. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada zīmola, logo un vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

SIA “Azai Studios” projektu vadītāja Austra Jāvalde prezentē atjaunoto Saulkrastu novada zīmolu, 

logo un vizuālo identitāti. 

SIA “Azai Studios” galvenais dizaineris Krists Dārziņš turpina prezentāciju sniedzot deputātiem 

vizuālo priekšstatu par atjaunoto logo un informē par izveidotā logo konceptu. A.Jāvalde papildina 

K.Dārziņa teikto, paskaidrojot logo vienkāršību. K.Dārziņš un A.Jāvalde turpina sniegt zīmola 

vizuālo priekšstatu. 

S.Osīte noskaidro, vai drīkst mainīt un stilizēt pašvaldību logo. 

N.Līcis izskaidro, ka ģerbonis netiek mainīts, tiek tikai atjaunots Saulkrastu logo. 

A.Jāvalde izskaidro vizuālā noformējuma vadlīnijas un novada saukļa – “Saules ritmā” būtību. 

G.Lāčauniece noskaidro vai Saulkrastos būs 2 logo, jo Tūrisma informācijas centrā uz suvenīriem 

ir iepriekšējais logo. 

N.Līcis izskaidro, ka Saulkrastu novada pašvaldībā būs tikai viens logo, lai būtu vienotā stilā un 

būtu vienots tēls. 

Debates par jauno logo. Debatēs piedalās G.Lāčauniece, S.Osīte, E.Grāvītis, S.Ozola – Ozoliņa, 

O.Vanaga un A.Jāvalde. 

N.Līcis informē, ka ir ticies ar Saulkrastu māksliniekiem, kuriem patika atjaunotais logo. 

A.Horsts noskaidro vai logo būs brīvi pieejams visiem, vai arī to būs nepieciešams iegādāties pa 

samaksu. 

A.Jāvalde informē, ka tas ir deputātu lēmums, bet ierosina, lai tas būtu brīvi pieejams zīmols, lai 

cilvēki to vispareizāk varētu izmantot. 

N.Līcis informē, par saistošo noteikumu punktu, kurā minēts, ja vēlas logo lietot komerciāliem 

mērķiem, tad nepieciešama Domes atļauja. 

Debates par logo izmantošanu komerciāliem mērķiem. Debatēs piedalās N.Līcis, A.Horsts, 

O.Vanaga un A.Jāvalde. 
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A.Deniškāne izsaka savu viedokli par logo. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ tik lielā steigā nepieciešams pieņemt lēmumu. 

N.Līcis atbild, ka, lai jau nākamā gada sākumā ir iespējams gatavot materiālus un pasākumu 

plakātus ar jauno vizuālo noformējumu. 

L.Vaidere izsaka savu viedokli par Saulkrastu novada logo animāciju. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Izvērtējot pārmaiņas sabiedrības paradumos, komunikācijas tendences un digitālās vides 

iespējas, ir izveidots atjaunotais Saulkrastu novada logo ar atvasinājumu iespējām visām 

Saulkrastu pašvaldības iestādēm, kā arī no atjaunotā logo izrietoša novada vizuālā identitāte. Ir 

izveidots Saulkrastu novada zīmols, kas caur vizuālo atspoguļojumu vēsta par Saulkrastu novada 

vērtībām, mērķiem un tā attīstības iespējām. Jaunais novada logo atspoguļosies gan domes, gan 

pašvaldības iestāžu visos vizuālajos noformējumos – tiks veidotas vienotas, mūsdienīgas un 

vadlīnijām atbilstošas pasākumu afišas, atjaunoti sociālo tīklu iestāžu profili, kā arī saulkrasti.lv 

mājaslapa, pēc iespējām arī pilsētvidē tiks izvietoti vizuālo identitāti pastiprinoši objekti (norādes, 

informatīvas izkārtnes, banneri u.c.), kā arī ar laiku tiks atjaunots novada informatīvais izdevums 

“Saulkrastu Domes Ziņas”. 

Ar jaunajām vizuālās identitātes vadlīnijām, kā arī ar Saulkrastu novada logo var iepazīties 

šeit: https://guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/ , taču logo un vadlīniju kopsavilkums 

apskatāms pievienotajā pielikumā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, 

B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Dulpiņš, G.Lāčauniece), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada zīmolu, logo un izstrādātās vizuālās identitātes vadlīnijas. 

 

Lēmums Nr.1530 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 

Ziņo B.Veide. Izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu. 

N.Līcis informē, ka komitejā nebija viennozīmīgs viedoklis. 

A.Horsts noskaidro, vai iesniedzējs prasīja visu zemes vienību mainīt uz mežsaimniecību. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīves vieta /adrese/, 29.10.2019. iesniegumu par nekustamo 

īpašumu lietošanas mērķa maiņu, kas atkārtoti izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 11.12.2019. sēdē, kurā tika pieņemts negatīvs atzinums, protokols Nr. 12/2019. Saskaņā 

ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

https://guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/
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1. Mainīt zemes vienībai 211F, Saulkrasti, Saulkrastu novads ar kadastra apz. 80130020336 

lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi: neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūve, platība 0.12 ha, kods 0900, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,3961 ha. 

2. Lēmumu nosūtīt /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.1531 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

 

Ziņo B.Veide. Izskaidro nekustamā īpašuma atrašanās vietu. 

A.Horsts noskaidro, vai iesniedzējs prasīja visu zemes vienību mainīt uz mežsaimniecību. 

B.Veide atbild piekrītoši, bet informē kā ir paredzēts teritorijas plānojumā. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīves vieta /adrese/, 22.11.2019. iesniegumu par nekustamo 

īpašumu lietošanas mērķa maiņu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

11.12.2019. sēdē, protokols Nr. 12/2019. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, 

zemes gabalu paredzēts apbūvēt 50m attālumā no ielas, kas sastāda apbūvei paredzēto platību 

0.198 ha. Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2. un 17.6 punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Dulpiņš, 

E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, 

O.Vanaga, B.Veide,), „PRET”- 1 (I.Veide), „ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Mainīt zemes vienībai 205F, Saulkrasti, Saulkrastu novads ar kadastra apz. 80130020233 

lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, platība 0.198 ha, kods 0600, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,1742 ha. 

2. Lēmumu nosūtīt /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.1532 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. Informē, ka detālplānojumā ir plānots apbūvēt jau esošu, asfaltētu, stāvlaukumu, 

Raiņa ielā, pie jūras. Uzskata, ka asfaltēti laukumi ir vērtīgi, jo Saulkrastos, jūras dēļ, šie laukumi 

ir izzuduši, un minētajā stāvlaukumā varētu vienīgi izvietot viegla tipa būves uz īslaicīgu laika 

periodu, nevis būvēt apbūves, kurām tiktu būvētas klāt komunikācijas. Nevēlas apstiprināt 

detālplānojumu minētajā redakcijā. 

A.Horsts noskaidro jautājumu par metāla konteineriem minētajā stāvlaukumā. 

N.Līcis atbild, ka bija ticies ar īpašnieka pārstāvi, kurš solīja, ka tuvāko nedēļu laikā tiks uzsāktas 

darbības konteineru novākšanai. Ziņo, ja netiks nekas darīts, tad janvāra Domes sēdē tiks virzīts 

jautājums par konteineru piespiedu demontāžu. Izskaidro stāvlaukuma atrašanās vietu, un informē, 
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ka minētajā teritorijā ir paredzēta vieta kafejnīcai ar komunikācijas pieslēgumu. Informē, par 

priekškāpas stiprināšanas nepieciešamību. 

B.Veide ierosina apvienot būvniecību ar glābšanas staciju, kurai arī būs nepieciešama kanalizācija. 

Nepiekrīt, ka tiks uzrakts Raiņa ielas asfalts vienas būves dēļ. 

N.Līcis ziņo, ka Domei ir jāvadās no Ministru kabineta noteikumiem par attiecīgu attīstības 

dokumentu apstiprināšanu. Informē, ka no visiem dienestiem ir saņemti pozitīvi atzinumi par 

sagatavoto detālplānojumu un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome 2018.gada 29.augustā pieņēma lēmumu Nr.746 (protokols 

Nr.14/2018§42) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz 

Ķīšupei” un apstiprināja darba uzdevumu.  

     Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr.1372 

(Prot.Nr.26/2019§11) “Par detālplānojuma projekta un mežaparka veidošanas ieceri nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ir veikta detālplānojuma publiskā apspriešana 

un saņemti institūciju atzinumi. 

     Detālplānojums izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam un normatīvo aktu prasībām. 

     Pašvaldībā iesniegts SIA „METRUM”, reģ. Nr.40003388748 izstrādātais detālplānojuma 

projekts. Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas 2019.gada 11.decembra atzinumu (protokols Nr.12§7), pamatojoties uz 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu,  LR Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

119.1.punktu , LR Ministru kabineta 2013.gada 5.marta  noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku 

un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 4.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, N.Līcis, 

S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga,), „PRET”- 3 (G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide), 

„ATTURAS”- 4 (A.Deniškāne, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, M.Kišuro), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projektu. Ar 

detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves noteikumiem un grafisko daļu var 

iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv , 

pašvaldības  tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada būvvaldē Saulkrastos, 

Raiņa ielā 8, 101.kabinetā. 

2. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,  pašvaldības tīmekļa vietnē 

un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.  

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

4. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Lēmums Nr.1533 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par grozījumiem un papildinājumiem 2011.gada 7.jūlija zemes nomas līgumā 

 

Ziņo B.Veide.  

Debates par termiņu piespiedu zemes nomas līgumā. Debatēs piedalās N.Līcis, R.Kosmane, 

B.Veide, A.Horsts un E.Grāvītis. 

 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Domes Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 

21.novembra iesniegums par grozījumiem 2011.gada 7.jūlija zemes nomas līgumā. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

   Pamatojoties uz Domes 2011.gada 29.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.13§9) 2011.gada 

7.jūlijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru 

nodots nomas lietošanā bez apbūves tiesībām zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80330020975, 

adresi: “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 0,1050 ha platībā. Līgums noslēgts 

uz 10 (desmit) gadiem.  

  Līguma 1.4.apakšpunktā noteikts, ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, 

Ministru kabineta noteikumi vai citi normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, līgumslēdzējiem 

jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet, ja nepieciešams, līgumslēdzēji nekavējoties noformē 

attiecīgus grozījumus Līgumā. 

  Līguma 6.2.apakšpunktā noteikts, ka līguma noteikumus var grozīt, līgumslēdzējiem 

rakstiski vienojoties, un grozījumi līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000520110 (turpmāk – Zemesgrāmata) datiem, nekustamā īpašuma (zemes) 

“Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330020975, 1050 m2 

platībā (Žurnāls Nr.300003417847), īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība.  

Saskaņā ar Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas 1.1.ierakstu, nekustamais īpašums “Āres 

81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, apgrūtināts ar zemes īpašniekam nepiederošām 

būvēm ar kadastra apzīmējumu 80330020975001, 80330020975002. 

Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

un saskaņā ar Saulkrastu būvvaldes 2019.gada 28.oktobra IZZIŅU par nepabeigto būvniecību 

(Nr.BIS-BV-23.2-2019-557), uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80330020975, atrodas /vārds, uzvārds/ piederoša ekspluatācijā nenodota būve ar kadastra 

apzīmējumu 80330020975001 (kadastra numurs 80335020014). 

Ņemot vērā, ka starp Domi un /vārds, uzvārds/ pastāv piespiedu nomas tiesiskās attiecības 

par nekustamo īpašumu (zemi) “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, /vārds, 

uzvārds/, kā ēkas (būves) īpašniekam, ir tiesības un pienākums nomāt zemi esošās apbūves 

uzturēšanai. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 

termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktā 

noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par 

šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta otro daļu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas 

līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomātā zemes gabala ar platību 0,1050 ha kadastrālā vērtība ir EUR 5975,00. Saskaņā ar 

Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 29,88 (bez PVN 21%).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistes Stellas Veismanes 2019.gada 

21.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.,7.punktu, saskaņā ar 2011.gada 7.jūlija zemes nomas 

līguma 1.4., 6.2.apakšpunktu, un saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas 2019.gada 11.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2019), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus un papildinājumus 2011.gada 7.jūlijā noslēgtā zemes nomas līgumā ar 

reģ.Nr. L242/01.-19.2 ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]). 

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

2019.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 29,88 (divdesmit deviņi euro 88 centi) un 

EUR 6,27 (seši euro 27 centi) 21% PVN, kopā EUR 36,15 (trīsdesmit seši euro 15 centi) 

gadā. 

3. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) rakstisku vienošanos par izdarītiem 

grozījumiem un papildinājumiem 2011.gada 7.jūlija zemes nomas līgumā ar reģ.Nr. 

L242/01.-19.2.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums stājas spēkā. 

 

Lēmums Nr.1534 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot 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 11.decembra 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 

(prot.Nr.12/2019), 

 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, 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. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 14.02.2020. 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). 

 

Lēmums Nr.1535 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo B.Veide 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, /adrese/, 04.12.2019. iesniegumu par zemes īpašumu Vēju iela 4, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, pamatojoties uz saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, atbilstoši 2019.gada 11.decembra Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.12/2019), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Vēju iela 4, kadastra Nr.80330011221, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

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

 

Lēmums Nr.1536 protokola pielikumā. 

 

 

§10 
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Par adreses maiņu 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 12.11.2019. iesniegumu par adreses 

maiņu nekustamajam īpašumam Upes ielā 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, izskatīts Saulkrastu novada domes 11.12.2019. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdē (protokols Nr.12/2019), 

pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 3. un 

9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, 

ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai 

precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām, šo noteikumu 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 

ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 

nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm no Upes 

ielas 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2161, uz adresi Upes 

iela 39A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

2. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/uz adresi /adrese/. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 

 

Lēmums Nr.1537 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 15.11.2019. iesniegumu par zemes īpašumu 

Zaļā iela 2 un Lapu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, 

pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes 

ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atbilstoši 2019.gada 11.decembra 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 

(prot.Nr.12/2019), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Zaļā iela 2, kadastra Nr.80330010339 un Lapu iela 3, 

kadastra Nr. 80330011044, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 

ierīcības projektu. 
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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.1538 protokola pielikumā. 

 

§12 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. Informē, decembra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā tika 

izskatīti vairāk jautājumi par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu vecākiem, kura bērniem nav 

nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 

Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet minētie jautājumi tika pārcelti 

izskatīšanai uz janvāra Domes sēdi, kurā tiks skatīts jautājums par kompensācijas apmēru 

2020.gadā. 

N.Līcis noskaidro vai Ministru kabineta noteikumos mainās formulas par to, kā tiek aprēķināts 

kompensācijas apmērs. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants informē, ka ir nelielas 

izmaiņas. 

O.Vanaga ziņo, ka minētais jautājums ir par kompensācijas piešķiršanu sākot ar 2019.gada 

3.decembri. 

 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 3.decembrī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 

lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 

nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 2.septembrī 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 443104012, pakalpojumu 

sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 29.jūnijā ir reģistrēta 

saimnieciskā darbība. 

/vārds, uzvārds/ SIA „ELADA L” Rīgas starptautiskajā mācību centrā 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 11.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2019§14), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Noslēgt līgumu no 2019.gada 3.decembra līdz 2022.gada 2.decembrim 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.1539 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 3.decembra 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 11.decembra atzinumu 

par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.12/2019§15), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2019. gada 3.decembri līdz 2022.gada 2.decembrim aprēķināt 

pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 181,63 euro (viens simts astoņdesmit viens 

euro, 63 cents) mēnesī par to, ka viņas meita /vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles 

/vārds, uzvārds/ pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443104012. 

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.1540 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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SIA “iAudits” valdes priekšsēdētāja Santa Kalniņa izskaidro, ka Saeimā tika apstiprināti grozījumi 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz, ka ar 

2020.gada 1.janvāri kapitāla daļu turētāju pārstāvis kapitālsabiedrībās būs izpilddirektors, tādēļ ir 

nepieciešams veikt precizējumus Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā. 

 

Ievērojot 2019.gada 13.jūnijā apstiprinātos Grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz pašvaldības izpilddirektora pienākumu ar 

2020.gada 1.janvāri veikt kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus ir nepieciešams veikt 

redakcionālus precizējumus Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta 

pirmo daļu, izskatīts 2019.gada 11.decembra Saulkrastu novada domes pastāvīgajās komitejas 

sēdēs (Finanšu komitejā, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā, Sociālo jautājumu 

komitejā, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. SN 24/2019 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Saulkrastu novada pašvaldības 

nolikums”.  

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu. 

3. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, izpilddirektoram 

nodrošināt, ka tie triju darba dienu laikā elektroniskā veidā ir nosūtīt informācijai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu vietējā 

laikrakstā un publisko pieejamību, saistošo noteikumu pilnu tekstu ievietojot Saulkrastu 

novada pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī izliekot tos redzamā vietā Saulkrastu novada 

domes ēkā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, pēc to spēkā stāšanās. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.1541 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par grozījuma iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikumā apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Kalniņa informē, ka tiek veikti precizējumi, kā iepriekšējā jautājumā. 

 

Ievērojot 2019.gada 13.jūnijā apstiprinātos Grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz pašvaldības izpilddirektora pienākumu ar 

2020.gada 1.janvāri veikt kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus ir nepieciešams veikt 

redakcionālus precizējumus Saulkrastu novada pašvaldības nolikumā.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, kas paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 11.decembrī (protokols 

Nr.12/2019§3), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumu iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikumā. 

2. Grozījums iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikumā stājas spēkā ar 2020.gada 

1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.1542 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par Saulkrastu novada domes lēmumu atcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ievērojot Saulkrastu novada domes ar 2019.gada 16.oktobra lēmumu apstiprināto 

grozījumu Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.6 „Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums”, kas paredz jaunu pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” 

struktūru, ar Saulkrastu novada domes lēmumiem apstiprinātie struktūrvienību nolikumi atzīstami 

par spēku zaudējušiem. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 11.decembrī (protokols 

Nr.12/2019§4), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- 1 

(A.Deniškāne), „ATTURAS”- 4 (A.Dulpiņš, E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece), 

 

NOLEMJ:  

Ar 2019.gada 1.decembri spēku zaudējuši Budžeta iestādes “Saulkrastu novada dome” 

struktūrvienību nolikumi, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes:  

1. 2017.gada 26.jūlija lēmumu (protokols Nr.12/2017 §22) “Informācijas tehnoloģiju 

nodaļas nolikums”; 

2. 2015.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6 §58) “Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nolikums”; 

3. 2019.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.16/2019 §68) “Lietvedības nodaļas nolikums”; 

4. 2019.gada 9.augusta ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.21/2019 §2) “Juridiskās 

nodaļas nolikums”; 

5.  2012.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.7 §46) “Attīstības un plānošanas nodaļas 

nolikums”; 

6. 2019.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.6/2019 §5) “Sabiedrisko attiecību nodaļas 

nolikums”. 

 

Lēmums Nr.1543 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par Amatu kataloga apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša – Kreituse vērš uzmanību, ka ir izmaiņas Amatu 

katalogā un noskaidro par iesnieguma virzību, par jauna amata izveidošanu. Informē, ka amatu 

katalogā nav kolektīva vadītāja, bet turpināsies darba attiecības, darba līgumu nemainot. 

S.Kalniņa informē par kārtību, kā pašvaldība piešķir finansējumu amatierkolektīvu vadītājiem. 

Izskaidro, ka nav nepieciešams pārtraukt darba tiesiskās attiecības. 

A.Deniškāne informē, ka Amatu katalogā nav vairāku amatu kā “vietnieks”. 

S.Kalniņa paskaidro, ka amata vieta “vietnieks”, kas attiecas uz skolām, izriet no pedagogu darba 

samaksas noteikumiem, kas nav atlīdzības likums, attiecīgi, ja skolai ir finansējums, tad minētā 

amata vieta tiek paredzēta skolas tarifikācijās. 

O.Vanaga noskaidro, vai izskatot budžetu tiks izskatītas darbinieku algas. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

O.Vanaga vērš uzmanību, ka līdzīgās iestādēs ar līdzīgiem amatiem ir dažādas algas un ierosina 

pielīdzināt algas. 

S.Kalniņa skaidro, ka Amatu katalogs uz doto mirkli tiek skatīts, tādēļ, ka iepriekšējais Amatu 

katalogs bija paredzēts 2019.gadam, un informē, ka minētais Amatu katalogs neparedz algu 

pielikumus, tiek tikai stiprināts lēmums uz 2020.gada 1.janvāri, lai būtu Amatu katalogs. Jautājumi 

par algu pielikumiem un papildus vienību izveidošanu tiks skatīti pie budžeta. Informē, ka šajā 

Amatu katalogā PII “Rūķītis” ir pievienots vēl viens skolotāja palīgs un tiek mainīta 

izpilddirektora alga, sakarā ar jaunajiem pienākumiem. 

I.Jakuša – Kreituse informē, ka ir nepieciešams jauns amats - kultūras pasākumu tehniskais 

režisors ar summēto darba laika uzskaiti. 

Priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns ierosina jautājumu par jauna amata izveidošanu, skatīt 

budžeta komisijas ietvaros. 

E.Grāvītis noskaidro, vai šajā Amatu katalogā alga mainās tikai izpilddirektoram. 

S.Kalniņa atbild piekrītoši. 

A.I.Zaharāns jautā I.Jakušai – Kreitusei vai iesniegtajā budžeta projektā tika minēta jauna amata 

vieta ar 0,5 slodzi.  

Diskusija par jauno amatu. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns un I.Jakuša – Kreituse. 

 

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta normas Saulkrastu novada pašvaldības dome katru gadu pieņem lēmumu par Saulkrastu 

novada domes dibināto iestāžu amatalgu apmēru, iepriekšējais lēmums zaudē spēku ar 31.12.2019. 

1. Ievērojot papildus pienākumus pašvaldības izpilddirektoram sakarā ar nepieciešamību 

uzņemties kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, atlīdzība tiek palielināta tikai 

izpilddirektoram, pārējiem pašvaldības darbiniekiem atlīdzības apmēra pārskatīšana tiek 

plānota kopā ar Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu.  

2. Ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 11.decembra lēmumu, PII 

“Rūķītis” ar 2020.gada 1.janvāri tiek izveidota viena papildus skolotāja palīga amata vieta. 

3. Ievērojot Saulkrastu novada domes 2014.gada 18.decembrī noslēgtā sadarbības līguma ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi par projekta LIFE+ “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu 

novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” darbības 

beigām un to, ka darbinieks šobrīd ir jau iesaistīts citos pašvaldības uzsāktajos projektu 

vadības un organizācijas darbos, Novada attīstības nodaļas projektu koordinatora amata ar 

slodzi 0,75 un "LIFE+" projekta vadītāja ar slodzi  0,25 amata vietas tiek apvienotas, 

izveidojot vienu pilnas slodzes projektu vadītāja amata vietu. 

4. Lai nodrošinātu Darba likuma 131.panta prasības, kas paredz, ka nevar paredzēt darbiniekam 

vairāk kā vienu darba slodzi, kas pārsniegtu 40 darba stundas nedēļā, Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja un Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatiem slodzes samazinātas uz 0,5 slodzi, jo abus 

amatus ieņem viena persona. 
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5. Ievērojot Saulkrastu vidusskolas direktores 2019.gada 12.decembra iesniegumu par 

nepieciešamību esošo elektriķa amata vietu likvidēt ar 2019.gada 31.decembri un izveidot 

remontstrādnieka amata vietu, ir veikti atbilstoši grozījumi iestādes amatu katalogā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), 

„PRET”- 1 (A.Dulpiņš), „ATTURAS”- 3 (A.Deniškāne, E.Grāvītis, M.Kišuro), 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes dibināto iestāžu amatalgu apmēra sadalījumu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.1544 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Kalniņa informē par situāciju, ka darbinieku atlīdzības līmenis tuvojas pārsniegt priekšsēdētāja 

atlīdzības līmenim, tādēļ ir ierosinājums nedaudz palielināt priekšsēdētāja atlīdzības koeficientu. 

Tiek precizētas arī sociālās garantijas un kā deputāti atskaitās par padarīto darbu. Darba laika 

uzskaites tabulas sagatavo Administratīvās nodaļas atbildīgie darbinieki. 

E.Grāvītis aicina atlikt jautājumu izskatīšanu un izskatīt to kopā ar budžetu. 

Debates par iespēju atlikt jautājuma izskatīšanu un par priekšlikumu palielināt priekšsēdētāja 

atlīdzības koeficientu uz 3,0. Debatēs piedalās E.Grāvītis, A.Horsts, S.Kalniņa A.Ancāns un 

N.Līcis. 

A.Horsts aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  

 

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

(turpmāk – Atlīdzības likums) 4.panta pirmās daļas normas paredz, ka pašvaldības institūcijas 

amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu 

šajā likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto maksimālo mēnešalgu. Šobrīd Saulkrastu 

novada pašvaldībā ir izveidojusies situācija, ka ne tikai iestāžu vadītāju, bet arī atsevišķu 

darbinieku atlīdzības apmērs mēnesī līdzinās šobrīd noteiktajam domes priekšsēdētāja atlīdzības 

līmenim, tādēļ ir priekšlikums iepriekš noteikto koeficientu 2,5 palielināt līdz 2,75 (Atlīdzības 

likumā ietvertais maksimālais koeficients 3,64 pašvaldības domes priekšsēdētājam) un attiecīgi 

palielinot atlīdzības apmēru priekšsēdētāja vietniekam un domes patstāvīgo komiteju vadītājiem. 

Vienlaicīgi, tiek veikti redakcionāli precizējumi, kas saistīti ar iestādes “Saulkrastu novada dome” 

restrukturizāciju. Kā arī citi redakcionāli precizējumi, kas vienkāršotu domes priekšsēdētāja, 

domes priekšsēdētāja vietnieka, domes komiteju priekšsēdētāju un deputātu darba laika uzskaiti 

un nepieciešamās informācijas apriti. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 11.decembrī (protokols Nr.12/2019§6), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, S.Osīte, 

S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- 2 (A.Dulpiņš, E.Grāvītis), 

„ATTURAS”- 4 (A.Deniškāne, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis), 

 



17 

 

NOLEMJ:  
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā. 

 

Lēmums Nr.1545 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Kalniņa izskaidro precizējumu nepieciešamību Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā. 

 

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta normas Saulkrastu novada pašvaldības dome katru gadu pieņem lēmumu par Saulkrastu 

novada domes dibināto iestāžu amatalgu apmēru, tai skaitā par Saulkrastu pašvaldības policijas 

visiem darbiniekiem, nepieciešams veikt precizējumu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā 

(turpmāk – Nolikums), kas paredz deleģējumu pašvaldības policijas priekšniekam pieņemt 

lēmumu par darbinieku atlīdzības apmēru. Vienlaicīgi Nolikumā ir paredzēta kārtība, ka 

pašvaldības domes priekšsēdētājs nosaka Pašvaldības policijas priekšnieka darba līguma 

nosacījumus, bet konkrēto darba līgumu slēdz pašvaldības izpilddirektors. Turklāt, Nolikums satur 

atsauci uz dokumenta izdošanas pamatojumu, kas ir zaudējis spēku. Lai novērstu minētās 

nepilnības, nepieciešams veikt precizējumus Nolikumā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 11.decembrī (protokols Nr.12/2019§7), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā. 

 

Lēmums Nr.1546 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Kalniņa izskaidro precizējumu nepieciešamību Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības 

noteikumos. 

 

Ievērojot Darba likuma 136.panta piektās daļas normas, kas nosaka summētā darba laikā 

nodarbinātajiem darbiniekiem nostrādāto virsstundu uzskaites periodu četrus mēnešus, kas 

neatbilst ar Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada 29.janvāra sēdes lēmumu apstiprinātajos 

Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos ietvertajā regulējumā un kļūdainu 

atsauci uz dokumenta izdošanas pamatojumu, nepieciešams veikt precizējumus minētajos iekšējās 

kārtības noteikumos. 

Pamatojoties uz Darba likuma 55.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 

11.decembrī (protokols Nr.12/2019§8), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos. 

 

Lēmums Nr.1547 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Kalniņa informē, ka noteikumi paredz izmaiņas un papildinājumus kapitālsabiedrībām, par to, 

kāda veida informāciju tām ir jāsniedz pašvaldībai, kā arī kas ir jāpublicē mājaslapā.  

 

Ievērojot 2019.gada 13.jūnijā Saeimas apstiprinātos grozījumus Publiskās personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz nodot kapitālsabiedrības daļu 

turētāja pārstāvja pienākumu izpildi pašvaldību izpilddirektoru kompetencē, kā arī citas papildus 

prasības attiecībā uz kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un kontroli, kā arī publicējamās 

informācijas apjomu, veikti redakcionāli precizējumi un papildinājumu Saulkrastu novada 

pašvaldības domes 2019.gada 25.septembrī apstiprinātajos Saulkrastu novada pašvaldības 

kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumos. Tomēr nepieciešamo grozījumu 

apjoms ir būtisks un, lai nodrošinātu iekšējo kārtību reglamentējošā dokumenta pārskatāmību, tas 

ir sagatavots jaunā redakcijā, 

pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 

33.un 34.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā 2019.gada 11.decembrī (protokols Nr.12/2019§9), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumus. 

2. Ar 2019.gada 31.decembri atzīt par spēku zaudējušiem ar Saulkrastu novada domes 

2019.gada 25.septembra lēmumu apstiprinātos “Saulkrastu novada pašvaldības 

kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumus”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.1548 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par debitoru parāda norakstīšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka lēmumā jālabo pareizrakstības kļūda. 
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Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas J.Rudzītes 

2019.gada 9.decembra iesniegumu “Par debitora parāda norakstīšanu”, kas izskatīts 2019.gada 

11.decembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.11/2019§10) un, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 13.02.2018 noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 

87.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Izslēgt no uzskaites un atzīt pārējos izdevumus SIA DMLV, rēg.Nr.40103417352, parādu 

par zemes nomu 443.67 euro (četri simti četrdesmit trīs eiro 67 centi), 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda 

un vērtības samazinājuma izslēgšanu. 

 

Lēmums Nr.1549 protokola pielikumā. 

 

§23 

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. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu vadītāja 10.12.2019. iesniegumu par decembra 

grozījumiem Saistošajos noteikumos par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu, kas 

pieņemti pamatojoties uz Saulkrastu novada pieņemtajiem domes lēmumiem no 2019.gada 

novembrim līdz 2019.gada decembrim 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 

11.12.2019. sēdē (protokols Nr.12/2019§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, 

O.Vanaga, B.Veide, 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.1550 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par pašvaldībai piederošas būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances 
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Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 05.12.2019. iesniegumu 

par būves izslēgšanu no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 

2.pantu un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 ,,Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs’’, Saulkrastu novada būvvaldes 20.09.2019.izziņu Nr.BIS-BV-23.1-2019-1294, 

un atbilstoši 2019.gada 11.decembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam 

(prot.Nr.12/2019), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai dzēst pašvaldības bilancē būvi – nojumi ar kadastra 

apzīmējumu 80130020173008, adrese Stirnu iela 23, Saulkrasti (kad.Nr.80130020173), ar 

platību 86 kv.m, vērtība 0.00 euro.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1551 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un par zemes īpašuma nomaksas 

pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka zemes gabala kopējā platība ir 1214 m2 un nekustamā īpašuma vērtība 

ir novērtēta  EUR 25 200,00 apmērā, un ziņo, ka ēkas īpašnieks izteicis vēlmi iegādāties zemi 

piecu gadu periodā. Informē, ka Ministru kabineta noteikumi paredz procentus, kuri jāmaksā, ja ir 

atliktais maksājums. 

E.Grāvītis noskaidro, kad tika pasūtīts vērtējums. Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālists Artis Blankenbergs atbild, ka novembrī. E.Grāvītis uzskata, ka zemes gabals ir 

novērtēts par zemu. 

Debates par nekustamā īpašuma vērtību. Debatēs piedalās A.Horsts, L.Vaidere, E.Grāvītis un 

R.Kosmane. 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu, minēto jautājumu apspriešanai. 

 

Plkst. 12.41 tiek izsludināts pārtraukums. 

Sēdi atsāk plkst. 12.46. 

 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un atkārtoti izskatīt janvāra Finanšu komitejas sēdē, 

kā arī pieaicināt SIA “MARE SPORTS” pārstāvi. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, 

O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un atkārtoti izskatīt janvāra Finanšu komitejas sēdē. 

2. Uz janvāra Finanšu komitejas sēdi uzaicināt SIA “MARE SPORTS” pārstāvi. 
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§26 

Par pašvaldībai piederošo īpašumu izslēgšanu no grāmatvedības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka lēmumā jālabo pareizrakstības kļūda. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma speciālista 06.12.2019. iesniegumu 

par īpašumu izslēgšanu no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz noslēgtajām vienošanām par 

zemes nodošanu bezatlīdzības nozīmē pie dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājām un ir noslēgtas 

vienošanās par visiem dzīvokļu īpašumiem, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu 

un 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 ,,Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs’’, un atbilstoši 2019.gada 11.decembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

atzinumam (prot.Nr.12/2019),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances zemes īpašumus, uz 

kuriem atrodas daudzdzīvokļu mājas pēc saraksta:  

  
Vērtība euro 

Bērzu aleja 2, Zvejniekciems 80330010879 33275,28 

Bērzu aleja 3, Zvejniekciems 80330010887 66614,59 

Bērzu aleja 5, Zvejniekciems 80330010886 63622,29 

Tallinas iela 7, Zvejniekciems 80330010857 231525,43 

Atpūtas iela 2B, 

Zvejniekciems 80330010883 11842,56 

Skolas iela 2, Saulkrasti 80130020347 3371,3 

Leona Paegles iela 8, 

Saulkrasti 80130020344 68077,3 

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1552 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Vīgants izskaidro veiktos grozījumus 2019.gada budžetā, papildus līdzekļu piešķiršanai 

Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā. 

A.I.Zaharāns informē, ka aug deklarēto iedzīvotāju skaits un paralēli arī aug slodze sociālajiem 

pabalstiem. 

 

Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja 03.12.2019. un 04.12.2019. iesniegumus par 

papildus līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem Sociālā dienesta budžeta pabalstu 

sadaļā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2019. sēdē (protokols 

Nr.12/2019§16 un protokols Nr.12/2019§17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 11 202,00 euro, lai 

samaksātu Sociālā dienesta piešķirtos pabalstus. 

2. Palielināt Saulkrastu sociālā dienests – Sociālie pabalsti budžeta plānu par 11 202,00 euro 

(Struktūrvienība 081, M812) šādos ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK) 

2.1.  EKK 6411 (Pirktie aprūpes mājā pakalpojumi) par 3 796,00 EUR, lai nodrošinātu 

aprūpes mājā pakalpojumu saņemšanu; 

2.2.  EKK 629902 (Daudzbērnu ģimenēm brīvpusdienas skolā) par 1814,00 EUR, lai 

nodrošinātu brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm; 

2.3. EKK 6412 (Samaksa  par soc. aprūpes institūciju pakalpojumiem) par 4 722,00 

EUR, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus; 

2.4. EKK 642301 (Bērna piedzimšanas pabalsts) par 870,00 EUR, lai nodrošinātu bērnu 

piedzimšanas pabalstu izmaksu; 

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.1553 protokola pielikumā. 

 

§28 

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

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 10.12.2019. iesniegumu par grozījumiem 

projekta “STEM for Innovation” 2019.gada budžeta plānā saistībā ar izmaiņām projekta 

aktivitātēs, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.12.2019. sēdē (protokols 

Nr.12/2019§22), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi” 

(ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 21.4991, P5235) par 4 447,00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 

1.2. samazināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2279 (Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi) par 500,00 

euro. 

1.3. palielināt projekta “STEM for Innovation” (Struktūrvienība 02, M4136, P5235) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.3.1. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - Pārējie komandējumu un darba 

braucienu izdevumi) par 4 947,00 euro, lai apmaksātu aviobiļešu iegādi; 
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3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1554 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par izmaiņām Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti. 

 

Saulkrastu novada dome 25.09.2019. domes sēdē pieņēma lēmumu „Par izmaiņām 

vēlēšanu komisijas sastāvā” izsludināt pieteikšanos uz vakantajām Saulkrastu novada vēlēšanu 

komisijas locekļu vietām.  Saulkrastu novada domē 2019.gada 30.oktobrī saņemts /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..], dzīvesvietas adrese: /adrese/, Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas kandidāta 

pieteikums. Kandidātu izvirza vēlētāju grupa desmit vēlētāju sastāvā.  

Pieteikumam pievienots kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas 

kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām. 

Ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr.232 “Par Saulkrastu 

novada Vēlēšanu locekļa apstiprināšanu” tika iekļauta komisijas sastāvā /vārds, uzvārds/. 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas locekles /vārds, uzvārds/ 

2019.gada 10.decembra iesniegums par atbrīvošanu no Vēlēšanu komisijas locekles amata 

pienākumu pildīšanas. 

Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta atbilstību Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, 

8.panta otrajai daļai, un, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu likuma 10.panta pirmo un trešo daļu, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.un  25.punktu, un atbilstoši 2019.gada 11.decembra Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.12/2019§3) un Finanšu 

komitejas atzinumam (prot.Nr.12/2019§23), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, 

B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Horsts, N.Līcis), 

 

NOLEMJ:  

1. Iekļaut Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sastāvā /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

2. Atsaukt /vārds, uzvārds/ ( personas kods: [..]) no Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas 

locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 10.decembri. 

3. Administratīvajai nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai 

vēlēšanu komisijai  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1555 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Ievērojot Saulkrastu novada pašvaldības domē 2019.gada 25.septembra noteikumu 

“Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 
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1.7.punkta normu, ka Kapitālsabiedrības darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu 

kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju. SIA “Saulkrastu komunālserviss” esošās 

vidējā termiņa darbības stratēģijas termiņš beidzas ar 2019.gadu un tādejādi, 2020.gadā var tikt 

kavēta plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un 

kapitālsabiedrības budžets. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības, kurā Saulkrastu novada 

pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, turpmāku darbību ievērojot Publiskās personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertos principus publiskas personas kapitāla daļu 

pārvaldībai, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.-

2022.gadam. 

 

Lēmums Nr.1556 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu brīvpusdienām 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro, vai 2020.gadā pašvaldība pārņem 1.-4.klašu ēdināšanu. 

N.Līcis izskaidro, ka pašvaldība finansē 50%, pārējo valsts. 

G.Vīgants informē par finansējuma apmēru. 

Debates par vecāko klašu skolēnu ēdināšanas finansēšanu. Debatēs piedalās O.Vanaga, N.Līcis un 

A.Dulpiņš. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu vadītāja 16.12.2019. iesniegumu par izmaiņām 

Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetā, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības 

2019.gada izpildi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas brīvpusdienām” (ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 18.624) par 36 271,00 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 

2.1.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju 

“Brīvpusdienas - Saulkrastu vidusskola” (Struktūrvienība 02, Finansējums 123, 

EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi)) par 17 834,00 EUR; 

2.2.palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju 

“Brīvpusdienas - Zvejniekciema vidusskola” (Struktūrvienība 03, Finansējums 

123, EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi)) par 18 437,00 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. 
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Lēmums Nr.1557 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1368 “Par zemes 

īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu,adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu” 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka tiek precizēts kadastra numurs. 

 

Ievērojot to, ka Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr.1368 “Par zemes 

īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu” 

1.punktā ir norādīts neprecīzs nekustamā īpašuma Pirmā ielā 7, VEF Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs,  

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, 

A.Dulpiņš, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Grozīt Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmuma Nr.1368 “Par zemes īpašumu 

apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu” 

1.punktu, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“Atļaut apvienot īpašumus Pirmā iela 7, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330030394) un Pirmā iela 8, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, (kadastra Nr.80330030466), izveidojot vienu īpašumu. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

 

Lēmums Nr.1558 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ievērojot Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra iekšējo noteikumu 

“Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 

1.7.punktu, kas nosaka, ka Kapitālsabiedrības darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu 

kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju (turpmāk - stratēģija), kas ir izstrādāta vismaz 

3 (trīs) gadiem, kā arī lai netiktu kavēta PSIA “Saulkrastu slimnīca” darbība, dividendēs 

izmaksājamā peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžeta plānošana 2020.gadā, ir nepieciešams 

apstiprināt kapitālsabiedrības videjā termiņa darbības stratēģiju, 

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 

ietvertajiem principiem publiskas personas kapitāla daļu pārvaldībai, Saulkrastu novada domes 

2019.gada 25.septembra iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un 

kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 1.7. un 3.4.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (A.Aparjode, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, 

E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola - Ozoliņa, L.Vaidere, 

O.Vanaga, B.Veide, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 
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NOLEMJ: 

1. Apstiprināt PSIA “Saulkrastu slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.-

2024.gadam. 

 

Lēmums Nr.1559 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:00 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas  

Vecākā lietvede     ____________Alise Štrombaha 

 

03.01.2020. 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 

 

08.01.2020. 

 

 


