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

 
DOMES SĒDES  
PROTOKOLS  

2020. gada 26. februāris          Nr.8/2020 
 
Sēde sasaukta 2020. gada 26. februārī plkst. 14:00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
Sēdi atklāj plkst. 14:00 
 
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, Santa Ancāne, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola-
Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Antra Deniškāne (komandējumā) 
Ivars Veide (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 
 

§1 
Par domes 26.02.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 
N.Līcis aicina izslēgt no darba kārtības 15.jautājumu “Par Zemkopības ministrijas pārstāvja 
iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā” un 26.jautājumu “Par Kārtības, kādā tiek nominēti 
kandidāti Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu amatam 
apstiprināšanu”.  
N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

 Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.SN9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

 Par Saulkrastu pašvaldības policijas rīkotā konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas tēls-
talismans” nolikuma apstiprināšanu 

 Par valdes locekļa deleģēšanu Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
 Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmuma Nr.1533 “Par 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu” atcelšanu 
 Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 



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

1. Par domes 26.02.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  
2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.01.2020. domes sēdes un 12.02.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 
īpašumā “Lāses”  

4. Par nekustamā īpašuma „Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu  
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

5. Par 10.klases izveidošanu 2020./2021. mācību gadā  
6. Par atklāta projektu konkursa nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” apstiprināšanu  
7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos 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”” 

8. Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu  

9. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
10. Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
11. Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 
12. Par līguma slēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu  
13. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/  

Finanšu komitejas lēmumi 
15. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu  
16. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” apstiprināšanu  

17. Par Saulkrastu Kultūras centrs pasākuma plāna un 2020.gada budžeta apstiprināšanu  
18. Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas 

izveidošanu  
19. Par projekta līdzfinansējumu un bezmaksas telpu piešķiršanu 
20. Par nepabeigtās būvniecības projektu izslēgšanu no pašvaldības bilances  
21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai EKK 1228  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
22. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumā Nr.3/2016§35 "Par 

nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas izveidi"  
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

Piebalsojamie jautājumi 



24. Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

25. Par Saulkrastu pašvaldības policijas rīkotā konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas tēls-
talismans” nolikuma apstiprināšanu 

26. Par valdes locekļa deleģēšanu Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
27. Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmuma Nr.1533 “Par 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu” atcelšanu 
28. Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.01.2020. domes sēdes un 12.02.2020. ārkārtas 
sēdes lēmumu izpildi 

 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 29.01.2020. domes sēdes un 
12.02.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi lēmumi ir izpildīti, izņemot 
jautājumu par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs” nolikumā, kurš netika akceptēts iepriekšējā Domes sēdē. Informē, ka vienīgie 
būvdarbi, kas uz doto brīdi notiek ir Aģes upes promenādes izbūve. 
S.Ozola – Ozoliņa noskaidro vai kāds ir pieteicies uz Sabiedrisko attiecību speciālista vakanci.  
A.I.Zaharāns atbild, ka ar 3 kandidātiem ir veiktas pārrunas un tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums 
ar kuru uzsākt darba attiecības. 
A.Horsts noskaidro vai 3 dienas, kurās A.I.Zaharāns nebija sastopams darba vietā, viņš bija 
atvaļinājumā un vai kāds viņu aizvietoja. 
A.I.Zaharāns atbild, ka bija devies atvaļinājumā, bet neviens viņu neaizvietoja un informē, ka var 
nozīmēt aizvietotāju pēc 10 dienām. 
A.Horsts noskaidro vai aizvietotājs jānozīmē uzreiz vai pēc 10 dienām. 
Vadošā juriste Jūlija Miranoviča izskaidro, ka aizvietotāju var norīkot, bet nekur nav noteikts, ka 
jānorīko uz 3 dienām. 
E.Grāvītis jautā vai izpilddirektoram amatu aprakstā nav norādīts, kas aizvieto. 
N.Līcis atbild, ka ar nolikumu noteikts nav. 
E.Grāvītis jautā vai kādam no darbiniekiem amatu aprakstā ir norādīts, ka var aizvietot 
izpilddirektoru. 
A.I.Zaharāns informē, ka iepriekš aizvietoja bijušais izpilddirektora vietnieks tehniskos un 
nekustamā īpašuma jautājumos. 
A.Horsts aicina A.I.Zaharānu turpmāk norīkot kādu kurš aizvietotu viņu, dodoties atvaļinājumā. 
G.Lāčauniece jautā A.I.Zaharānam, kad varētu atsākties ceļa remonta darbi Zvejniekciemā. 
A.I.Zaharāns atbild, ka ir tehniskais pārtraukums un uz doto mirki nevar atbildēt, kad varētu 
atsākties remontdarbi.  
Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
 

§3 
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā “Lāses” 
Ziņo B.Veide.  
N.Līcis ierosina pievienotajā darba uzdevumā precizēt 3.1.punktu tajā dzēšot vārdus “un mainīt”. 
A.Horsts noskaidro, kurš, lēmuma 3.punktā, tiks apstiprināts par lokālplānojuma izstrādes 
vadītāju. 
Diskusija par lokālplānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 
B.Veide, A.Horsts un A.I.Zaharāns. 



N.Līcis ierosina lēmuma 3.punktā norādīt, ka par lokālplānojuma izstrādes vadītāju būs Būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar tajā 
veiktajiem precizējumiem. 
 

Saulkrastu novada dome izskatīja /vārds, uzvārds/ 2020. gada 2. janvāra iesniegumu 
(reģistrēts domes lietvedības sistēmā 13.01.2020 ar Nr.8.10.4/2020/IN236) ar lūgumu atļaut 
izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Lāses” (kadastra Nr.80330010413) sastāvā esošajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010413 un izdot darba uzdevumu lokālplānojuma 
izstrādāšanai. Saulkrastu novada teritorijas plānojumā  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330010413 plānotā (atļautā) izmantošana visā tās 11,0979 ha platībā noteikta “Mežu teritorija” 
(M). Īpašnieks iesniegumā norādījis, ka  lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt teritorijas 
plānojumā noteikto plānoto izmantošanu uz “Savrupmāju apbūves teritorija”  (DzS)  vai “Jauktas 
centra apbūves teritorija” (JC). Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2020.gada 
15.janvāra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 

     Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 13. panta 
trešo daļu, 23. panta ceturto daļu un 24. panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
75.punktu, 76.punktu un 132.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju saskaņā 
ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 15.01.2020. sēdes atzinumu par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 80330010413, 

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

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Lāses”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010413, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010413, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 
noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no “Mežu teritorija” (M) uz “Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS) un “Jauktas centra apbūves teritorija” (JC). 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju /vārds, 

uzvārds/, četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.  

 
Lēmums Nr.1613 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par nekustamā īpašuma „Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
 
Ziņo B.Veide. 
N.Līcis noskaidro, vai iesnieguma iesniedzējs tika informēts un uzaicināts uz Domes sēdi. 
Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa atbild piekrītoši. 
Diskusija par apmežošanas izmaksām un iesnieguma termiņu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 
A.Horsts un N.Līcis. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane informē, ka iesnieguma 
iesniedzēja atsauca savu iesniegumu, bet izskaidro, ka tas nenozīmē darījuma atcelšanu. 



Diskusija par zemes izmantošanas mērķi. Diskusijā piedalās B.Veide, A.Horsts un N.Līcis. 
 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) 2020.gada 6.februārī iesniegts pirkuma līgums, 
kuru noslēdza /vārds, uzvārds/, personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta: /adrese/ (turpmāk – 
Pārdevējs) un SIA „KURSA MRU”, Reģ. Nr. 41203004909, juridiskā adrese: Mednieku iela 7, 
Ventspils, LV-3602, (turpmāk – Pircējs) par nekustamā īpašuma „Meža Saulkalni”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, pārdošanu par pirkuma maksu 5 000,00 (pieci tūkstoši euro) (turpmāk 
– Pirkuma līgums) un Pircēja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 2020.gada 
17.februārī saņemts Pircēja iesniegums  Nr.1.12/015 par iesnieguma Nr. 1.12/013 atsaukšanu 
sakarā ar izmaiņām 2019.gada 30.septembrī noslēgtajam Pirkuma līgumam Nr. K_2019/167.  

Atbilstoši 2010.gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par 
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 8.punktam, pēc tam, 
kad iesniegts pirkuma līgums vai tā kopija, līgumslēdzējiem nav tiesību grozīt līgumu.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un izskatot Pirkuma līgumu un papildus informāciju, dome 
konstatē, ka: 

1. Pārdevēja īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu “Saulkalni”, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.100000157396, Žurn.Nr.300000919174, lēmums 03.12.2004., tiesnese 
/vārds, uzvārds/. 

2. Nekustamais īpašums “Saulkalni”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 
80330031008, sastāv no: 
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330033015, platību 8948 m2; 
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330033016, platību 5,44 ha 

(Žurn.Nr.300004958301, lēmums 24.09.2019., tiesnese /vārds, uzvārds/). 
3. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 29.05.2019. sēdes lēmumu Nr.1151 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu” (turpmāk – Lēmums) apstiprināts SIA “Ventspils mērnieks” izstrādātais 
zemes ierīcības projekts “Saulkalni”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 
(kad.Nr.80330031008), ar kuru nekustamais īpašums “Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, tiek sadalīts divos atsevišķos nekustamos īpašumos.  

4. Saskaņā ar Lēmumu piešķirts nosaukums zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar 
kadastra apzīmējumu 80330033015 – “Jaunsaulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, un piešķirts nosaukums zemes gabalam zemes ierīcības projektā ar kadastra 
apzīmējumu 80330033016 – “Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
Zemes gabalam ar nosaukumu “Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, ar kadastra apzīmējumu 80330033016, noteikts lietošanas mērķis – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

5. Zemes vienība ar nosaukumu “Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, ar kadastra apzīmējumu 80330033016, kā patstāvīgs nekustamais īpašums 
zemesgrāmatā nav nostiprināts. 

6. Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 
zemes vienībai ar nosaukumu “Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
(turpmāk – Nekustamais īpašums), piešķirts kadastra numurs 80330033018. 

7. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir 
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 
nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību 
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, 
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato 
attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. 

8. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

9. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas 



funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu 
un slēgt darījumus. 

10. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtā daļa paredz, ka pirmpirkuma tiesību 
realizēšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets. 

11. 2010.gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo 
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk – 
Noteikumi) 3.punkts noteic, ka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais 
īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 
plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk 
kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu. 

12. Noteikumu 9.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir saistoša pārdevēja un 
pircēja vienošanās, kas attiecas uz tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām, kuras 
ir ietvertas vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā.  

13. Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 12/2017,,Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu’’ ir mežu teritorija, 
lauksaimniecības teritorija, applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija, savrupmāju 
apbūves teritorija, kurai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.  

14. Nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu, nodrošinot kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību 
Saulkrastu novadā, tādejādi nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi.  

15. Atbilstoši „Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” stratēģiskajai 
prioritātei – kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports, rīcības virziena 6.1. 
„kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana” investīciju plāna viena no 
plānotajām darbībām ir noteikta – ierīkots novada āra sporta aktivitātēm paredzēts 
laukums ar atbilstošu aprīkojumu.  

16. Administratīvā procesa likuma 13.pants (Samērīguma princips) noteic, ka labumam, 
ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam, nekā 
viņa tiesību un tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai 
tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. 

17. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis ir vērsts uz sabiedrības (pašvaldības 
iedzīvotāju) interešu apmierināšanu – nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas 
pakalpojumu attīstību Saulkrastu novadā, nodrošinot likumā noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju. Izvērtējot lietderības apsvērumus, sabiedrības interešu ieguvums ir 
ievērojams un attaisno privātpersonas tiesību aizskārumu. 

18. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, Nekustamā 
īpašuma Pārdevēja viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo no gadījuma būtības 
izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta 
pirmās daļas 6. punktu, 78. panta pirmo daļu, 2010.gada 28 septembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību 
un termiņiem” 3.punktu,  Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 
12. februāra atzinumu (protokols Nr.2/2020§4), 

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



1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību ar nosaukumu „Meža Saulkalni”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330033016, kas sastāv no 
zemes gabala ar platību 5,44 ha, par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu 5000,00 euro 
(pieci tūkstoši euro) pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai. 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai, pamatojoties uz pircēja un pārdevēja vienošanās 
nosacījumiem, sagatavot darījuma aktu 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes vienību ar nosaukumu „Meža Saulkalni”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330033016.  

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai samaksāt pirkuma summu, pamatojoties uz 
Pirkuma līguma nosacījumiem, pārskaitot pārdevējas /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 
Pirkuma līgumā norādītajā norēķinu kontā 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 
Budžetā paredzētie līdzekļi - ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2275 “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” .  

4. Palielināt Administrācijas budžeta EKK 5217 “Pārējā zeme” 5 000,00 euro apmērā.  
5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas, lēmumu nosūtīt zemes vienības ar nosaukumu „Meža 
Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330033016, 
pircējam SIA „KURSA MRU”, juridiskā adrese: Mednieku iela 7, Ventspils, LV-3602, un 
pārdevējam /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese: /adrese/.  

6. Uzdot Novada Attīstības nodaļai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas, lēmumu vai izziņu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
nosūtīt Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.  

7. Uzdot Novada Attīstības nodaļai trīs darbdienu laikā pēc lēmuma 2.punktā minētā darījuma 
akta noslēgšanas, lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas un nostiprinājuma 
lūguma saņemšanas no pārdevēja, iesniegt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 
dokumentus pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai kā patstāvīgu nekustamo īpašumu 
– zemes vienību „Meža Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra 
apzīmējums 80330033016), kadastra numurs 80330033018.  

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 
9. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  
10. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo 

un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var 
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot 
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.  

 
Lēmums Nr.1614 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par 10.klases izveidošanu 2020./2021. mācību gadā 

 
Ziņo O.Vanaga. Informē, ka nepieciešams vienoties, kur nākamgad būs 10.klase. 
N.Līcis informē, ka šī brīža mērķis ir saglabāt Saulkrastu novadā 1 vidusskolu un noskaidrot tā 
atrašanās vietu. Izsaka savu viedokli par iespējamiem nākotnes risinājumiem skolu izveidei  
Saulkrastu novadā. Aicina balsot par to, lai vidusskola būtu Saulkrastos un pamato savu viedokli 
ar labākas satiksmes pieejamību skolēniem un skolotājiem. 
O.Vanaga informē, ka nepieciešams arī lemt par datumu, līdz kuram jāiesniedz pieteikumi skolā. 
A.Dulpiņš izskaidro, ka šodien netiek lemts par to kur būs vidusskola, bet gan kur būs 10.klase. 
A.Horsts informē, ka nepieciešams priekšlikums par ko balsot. 
N.Līcis ziņo par Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem par skolu izveidi Saulkrastu 
novadā. 
E.Grāvītis precizē, ka 10.klase katru gadu tiek atvērta tajā skolā, kura spēj nodrošināt, ka 
attiecīgajā gadā, klasē būs 20 bērni un informē, ka pēc aptaujas rezultātiem, šogad to nodrošināt 
spēj Zvejniekciema vidusskola. 



O.Vanaga informē, ka tie 20 bērni, kuri ir pieteikušies, nenozīmē, ka viņi iestāsies attiecīgajā skolā. 
E.Grāvītis izskaidro, ka iepriekš tas arī nebija zināms, un vadījās uz tajā brīdī esošo informāciju.  
O.Vanaga papildus informē, ka nākamgad katrai skolai ir jāpiedāvā izvēles programmas 
skolēniem. 
N.Līcis noskaidro cik bērni uz doto mirkli mācās Saulkrastu vidusskolas 9.klasē. 
O.Vanaga atbild, ka 30 bērni un pieteikušies uz 10.klasi ir 10 bērni. 
N.Līcis noskaidro cik bērni uz doto mirkli mācās Zvejniekciema vidusskolas 9.klasē. 
A.Dulpiņš atbild, ka 27 bērni no kuriem 20 izteikuši vēlmi turpināt izglītību 10.klasē 
Zvejniekciema vidusskolā. 
B.Veide informē, ka minētie bērni bija pie viņa ieradušies un apstiprinājuši savu vēlmi turpināt 
mācības Zvejniekciema vidusskolā. 
N.Līcis izskaidro, ka abu skolu audzēkņiem ir jāņem vērā, ka, visticamāk, no 2021.gada būs tikai 
1 skola, jo abās skolās nevarēs uzturēt infrastruktūru un pedagogus speciālos mācību priekšmetos. 
A.Dulpiņš ziņo, ka infrastruktūra būs jāuztur jebkurā gadījumā un izskaidro par iespējamām 
situācijām klašu sadalījumā nākotnē. Izsaka savu viedokli, ka Saulkrastu vidusskola, nevar uzņemt 
pietiekamu skolēnu skaitu, atbilstoši fiziskajām telpām un līdz ar to nepieciešams būt 1 skolai 
pilsētā ar iespējām, vidusskolas posmu, variēt no vienas skolas uz otru skolu. 
N.Līcis informē, ka ir svarīgi, lai jaunajā Saulkrastu novadā būtu spēcīga 1 vidusskola un to būs 
iespējams panākt, tikai apvienojot spēkus un pedagogiem papildus piemaksāt, īpaši speciālos 
priekšmetos, lai tiktu piesaistīti augstvērtīgi un kvalitatīvi pedagogi. 
A.Dulpiņš papildina, ka uz doto mirkli tiek pieņemti audzēkņi balstoties uz esošajiem Ministru 
kabineta noteikumiem, kuri paredz 18 bērnus klasē, bet š.g. 1.augustā, stāsies spēkā jauni 
noteikumi, kuri paredz vidusskolas posmā būt 120 bērniem. 
A.Horsts vēlas dot vārdu Saulkrastu vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei. 
Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle piekrīt, ka ir jābūt vienai skolai un skolai ir 
jābūt Saulkrastu centrā. Izskaidro, ka telpas skolā, uz doto mirkli, pietiek un ir iespējams uzņemt 
audzēkņus. 
Diskusija par skolas atrašanās vietu Saulkrastu novadā. Diskusijā piedalās A.Aparjode, 
V.Kalnakārkle, A.Dulpiņš un B.Veide. 
O.Vanaga ierosina ka pieteikšanās uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadam notiek līdz 2020.gada 
21.jūnijam. 
A.Horsts noskaidro, kādā kārtībā ir jābalso par priekšlikumiem.  
N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu – par 10.klases atvēršanu 
2020./2021.macību gadā Saulkrastu vidusskolā. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (S.Ancāne, A.Horsts, N.Līcis, O.Vanaga), 
„PRET”- 3 (S.Osīte, L.Vaidere, B.Veide,), „ATTURAS”- 6 (A.Aparjode, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 
M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa), 
Priekšlikums ir noraidīts. 
 
N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu – par 10.klases atvēršanu 
2020./2021.macību gadā Zvejniekciema vidusskolā. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (A.Aparjode, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 
A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, B.Veide), „PRET”- 1 
(O.Vanaga), „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, N.Līcis), 
Priekšlikums pieņemts. 
 
N.Līcis aicina balsot par lēmumprojektu par 10.klases izveidošanu 2020./2021.macību gadā 
Zvejniekciema vidusskolā un nosakot, ka pieteikšanās uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadam 
notiek Zvejniekciema vidusskolā līdz 2020.gada 21.jūnijam. 
 



Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 6.februārī saņemts Saulkrastu novada domes 
deputātes Oksanas Vanagas iesniegums par 10.klases atvēršanu. 

Iesniegums izskatīts 2020.gada 12.februāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē.  

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.). 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek 
uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās 
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 
12.1.3.apakšpunkts nosaka, ka Saulkrastu novada izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir 
ne mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48.” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591  “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā 
arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.3. apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 12.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2020/3),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (A.Aparjode, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 
A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, B.Veide), „PRET”- 1 
(O.Vanaga), „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, N.Līcis), 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot 10.klasi 2020./2021.macību gadā Zvejniekciema vidusskolā. 
2. Noteikt, ka pieteikšanās uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadam notiek Zvejniekciema 

vidusskolā līdz 2020.gada 21.jūnijam. 
 
Lēmums Nr.1615 protokola pielikumā. 
 

§6 
Par atklāta projektu konkursa nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” apstiprināšanu 
 
Ziņo O.Vanaga. Izskaidro, ka jāapstiprina nolikums un projekta vērtēšanas komisija 3 cilvēku 
sastāvā. 
 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītājas A. 
Kokares iesniegumu, un ņemot vērā, ka 2019. gada 17. aprīlī starp Saulkrastu novada domi un 
Izglītības kvalitātes valsts dienestu tika noslēgts sadarbības līgums Nr. Nr.P6-13/14-2019 par 
Eiropas savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” īstenošanu, kurā viena no plānotajām aktivitātēm ir jaunatnes iniciatīvas projektu 
konkursu organizēšana pašvaldībā, paredzot  projektu konkursu izsludināšanu nevalstiskajām 
organizācijām un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2020.gada 12.februāra atzinumu (protokols Nr.2/2020§9) 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa nolikumu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 



jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

2. Izveidot projekta vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 
- Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Aivija Kokare; 
- Saulkrastu novada domes Jauniešu mājas vadītāja Ingūna Feldmane; 

 -   Saulkrastu novada domes Jauniešu mājas bērnu un pusaudžu brīvā laika organizatore 
 Simona Putniņa. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1616 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 
saistošajos noteikumos 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”” 

 
Ziņo O.Vanaga. Tiek precizēts, ka kompensācijas varētu saņemt arī aukles, kas atrodas ārpus 
Saulkrastu novada. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos 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”” 
projektu un, pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu 
(12.02.2020. protokols Nr.2/2020 §10) un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),  
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos 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””. 

2. Saistošos 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.1617 protokola pielikumā. 
 

 
 

§8 
Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
 
Ziņo O.Vanaga. Izskaidro, ka uz doto mirkli ar aukli netiek slēgts līgums, sakarā ar to, ka aukle 
atrodas ārpus Saulkrastu novada, bet pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 



atzinuma saņemšanas par precizējumiem saistošajos noteikumos, auklei varēs piešķirt 
kompensāciju.  
Diskusija par informācijas sniegšanu par atteikuma iemeslu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, 
N.Līcis un juriste Vita Spitane. 
O.Vanaga noskaidro, vai auklei būs jāsniedz atkārtoti iesniegums. 
V.Spitane izskaidro, ka nepieciešams iesniegt jaunu iesniegumu un ziņo, ka persona jebkurā 
gadījumā saņems atbildi uz iesniegto iesniegumu un var atbildē informēt, ka ir izstrādāti 
noteikumi, un uzsver, ka administratīvajā aktā tas netiks norādīts. 
 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 11.februārī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

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

/vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.maijā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 
noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103236, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Siguldas novads.  

2018.gada 7.maijā /vārds, uzvārds/ ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs. 
 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” 18.punktu 
un 4.3., 22.4. apakšpunktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas 2020.gada 12.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2020§14), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, N.Līcis),  
 
NOLEMJ: 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010.  
 
Lēmums Nr.1618 protokola pielikumā. 
 

§9 
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. Izskaidro, ka pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva 
atzinuma saņemšanas, varēs piešķirt pašvaldības kompensāciju. 



N.Līcis lūdz Administratīvai nodaļai informēt vecākus, ka pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, 
iesniegumu izskatīs atkārtoti.   
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 10.februāra 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 2020.gada 12.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2020§15), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (N.Līcis),  
 
NOLEMJ: 

1. Atteikt piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. 
 
Lēmums Nr.1619 protokola pielikumā. 
 

§10 
Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības 

pakalpojuma nodrošināšanu 
 
Ziņo O.Vanaga. Ierosina kompensāciju piešķirt un to izmaksāt līdz septembrim, kad bērnam būs 
5 gadu vecums un varēs apmeklēt obligāto pirmsskolas izglītības iestādi, jo mācību gads sākas 
septembrī.  
V.Spitane izskaidro, ka bērniem no 5 gadu vecuma pirmsskolas izglītības programmas apguve ir 
obligāta un Saulkrastu bērnudārzā viņiem ir piedāvāta vieta un ir iespēja apmeklēt. 
Diskusija par kompensācijas piešķiršanu bērnam. Diskusijā piedalās N.Līcis, V.Spitane, A.Horsts, 
G.Lāčauniece, S.Ancāne, A.Aparjode un O.Vanaga. 
N.Līcis ierosina atbalstīt un līdz septembrim piešķirt pašvaldības kompensāciju aukles 
pakalpojumu sniegšanai. 
J.Miranoviča informē, ka lēmums būs pretrunā ar saistošajiem noteikumiem, jo tie paredz, ka 
atbalsta kompensācijas piešķiršanu, ja netiek nodrošināta vieta izglītības iestādē. 
N.Līcis izskaidro, ka  minētajā situācijā, bērnam ir veselības problēmas, tādēļ ierosina atbalstīt un 
piešķirt pašvaldības kompensāciju līdz 31.augustam. 
Diskusija par pirmsskolas izglītības programmas apmācības nodrošināšanu. Diskusijā piedalās 
E.Grāvītis un N.Līcis. 
N.Līcis aicina deputātus atbalstīt un noslēgt līgumu ar aukli par pirmsskolas vecuma bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniegšanu. 
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 19.decembrī ir saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu par aukles pakalpojuma sniegšanu bērnam 
– /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]).  

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2016 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība iešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, 
kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 



izglītības iestādē” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 18.punkts noteic, ka līgumu ar aukli noslēdz, 
pamatojoties uz domes lēmumu par kompensācijas piešķiršanu.  

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu SN 
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 
pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē” 18.punktu un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 15.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2020§7), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),  
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt terminētu līgumu no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.augustam  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.1620 protokola pielikumā. 
 

§11 
Par atteikumu piešķirt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. Ierosina līdz š.g. 31.augustam izmaksāt kompensāciju. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2019.gada 19.decembra iesniegumu, pamatojoties uz 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 2020.gada 15.janvāra atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.1/2020§8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita 
/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 
443102295, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 1.februāri līdz 2020.gada 31.augustam 
vai līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 175,08 euro ( viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 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.1621 protokola pielikumā. 



 
§12 

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

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 21.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 
lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 22.novembrī 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 443104211, pakalpojumu 
sniegšanas vieta – Saulkrastu novads. 

2019.gada 23.oktobrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

/vārds, uzvārds/ Rīgas Starptautiskajā mācību centrā SIA “ELLADA L” ir apguvusi 40 
stundu praktisko mācību kursu “Bērnu aprūpes pamati”. 

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 
2020.gada 12.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2020§11), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt terminētu līgumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.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.1622 protokola pielikumā. 
 

§13 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga 
 

 Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 21.janvāra 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 2020.gada 12.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2020§12), 
 



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

1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas dēls /vārds, 
uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 443104211, 
pakalpojumu sākot ar 2020. gada 1.februāri līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz 
brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 175,08 euro ( viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 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.1623 protokola pielikumā. 
 

§14 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo O.Vanaga. 
 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 21.janvāra 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 2020.gada 12.februāra atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.2/2020§13), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita 
/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 
443104211, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 1.februāri līdz 2020.gada 19.septembrim 
vai līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 
mēnesī ir 175,08 euro ( viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 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.1624 protokola pielikumā. 

 
§15 



Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu 
 
Ziņo N.Līcis. Dod vārdu Baibai Melderei. 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere izsaka pateicību par doto iespēju un ziņo par 
paveiktajiem darbiem. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par komisijas apstiprināšanu. 
 
 Saulkrastu novada domē 2020.gada 30.janvārī saņemts Baibas Melderes  iesniegums, kurā 
lūgts ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus  uz laiku līdz 2025.gada 
28.februārim. Iesnieguma pielikumā pievienoti B.Melderes, S.Veismanes un R.Ļihačevas 
iesniegumi atkārtotai ievēlēšanai bāriņtiesas sastāvā. Iesniegumos apliecināts, ka minētās personas 
atbilst Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām prasībām.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka tikai domes 
kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa 
nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 
pašvaldības dome uz pieciem gadiem. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta piektajai daļai, Saulkrastu novada dome ir pieprasījusi 
ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personu atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 
4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. 2020.gada 21.februārī saņemta Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra vēstule Nr. 14-10/1765, kas apliecina, ka B.Meldere, S.Veismane un 
R.Ļihačeva: 
 nav  sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 

noņemšanas); 
 nav atbrīvotas no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīšu noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu; 
 nav sauktas pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un 

kriminālprocesi nav izbeigti sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju; 
 nav notiesātās, apsūdzētās vai aizdomās turamās kriminālprocesos par tīšu noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanu; 
 nav ziņu par bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu. 

Saulkrastu novada dome, pārbaudot visu pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.pantā 
norādītajām prasībām, konstatē, ka visi pretendenti atbilst Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām 
prasībām un uz tām nav attiecināmi  Bāriņtiesu likuma 11.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., un 
6.punktā minētie ierobežojumi.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 
likuma 9.pantu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Finanšu 
komitejas 2020.gada 12.februāra atzinumu (prot. Nr.2/2020 §3), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Baibu Melderi, personas kods [..], par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 
uz pieciem gadiem. 

2. Par Saulkrastu novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt: 
2.1. Stellu Veismani, personas kods [..]; 
2.2. Rotu Ļihačevu, personas kods [..]. 

3. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam ar Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 
un bāriņtiesas locekļiem noslēgt vienošanos par pienākumu veikšanu. 

4. Lēmums ir spēkā no 2020.gada 29.februāra līdz 2025.gada 28.februārim. 
 



Lēmums Nr.1625 protokola pielikumā. 
 
B.Meldere noskaidro par 2019.gada pārskata izskatīšanu un publicēšanu. 
N.Līcis informē, ka deputātiem pēc domes sēdes būs iespēja iepazīties un tad var publicēt 
mājaslapā. 
 

§16 
Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” apstiprināšanu 

 
Ziņo N.Līcis. Informē par finansējuma apmēru. 
E.Grāvītis noskaidro, vai nepieciešams arī apmaksāt topogrāfiju un projektu izstrādi, jo nav 
garantija, ka tas viss tiks realizēts. 
Diskusija par līdzfinansējuma piešķiršanu un noteikumu precizēšanu. Diskusijā piedalās 
E.Grāvītis, B.Veide, N.Līcis un A.Horsts.  
N.Līcis ierosina saistošo noteikumu 7.punktā saglabāt 7.3 – 7.7. punktus un izņemt punktus par 
topogrāfiju, inženierģeoloģiju un zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrādi. 
E.Grāvītis precizē, ka visu iepriekšminēto sedz, bet tikai pēc būvniecības darbiem. 
A.Horsts papildina, ka izmaksas tiek segta pēc projekta pilnas realizācijas. 
B.Veide informē, ka jābūt tad arī līgumam. 
Diskusija par komunikāciju izbūvi ēkās. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, N.Līcis, B.Veide un 
A.Horsts. 
V.Spitane informē, ka saistošo noteikumu 18.punktā ir noteikts, ka tiek noslēgts trīspusējs līgums, 
un ja šo līgumu nenoslēdz, tad tiek atcelta līdzfinansējuma piešķiršana. 
N.Līcis ierosina izņemt saistošo noteikumu 11.punktu un tā apakšpunktus, atstājot 11.4.punktu 
kurā noteikts, ka ārkārtas situācijas novēršanai Pašvaldības dome var pieņemt atsevišķu lēmumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu. 
A.Horsts, precizē, ka 11.4. punkts tiks norādīts kā 11.punkts noteikumos. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” projektu un, pamatojoties uz 
Finanšu komitejas atzinumu (12.02.2020. protokols Nr.2/2020 §4) likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, 
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (B.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Horsts, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par Saulkrastu pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai”. 

2. Saistošos 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.1626 protokola pielikumā. 
 

§17 
Par Saulkrastu Kultūras centrs pasākuma plāna un 2020.gada budžeta apstiprināšanu 



 
Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir paredzēta flīģeļa iegāde. 
O.Vanaga noskaidro, kādi ir plānoti lielākie remontdarbi Zvejniekciema kultūras namā. 
Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša- Kreituse atbild, ka elektroinstalācija, apkure un 
kanalizācija. Ziņo par šī gada gaidāmajiem pasākumiem Saulkrastos. Informē, ka Saulkrastu 
pilsētas svētki šogad notiks veselu nedēļu, no 13.-18.jūlijam kopā ar Saulkrastu Jazz festivālu. 
B.Veide papildus informē, ka 18.aprīlī notiks armijas tehnikas izrādīšana. 
Diskusija par tehnikas izrādīšanas vietu un atbildīgo sarīkojuma organizēšanā. Diskusijā piedalās 
A.I.Zaharāns, B.Veide, I.Jakuša – Kreituse un N.Līcis. 
E.Grāvītis izsaka savu viedokli par Saulkrastu Kultūras centra 2020.gada budžeta apstiprināšanu. 
N.Līcis izskaidro, ka tiek precizēts pasākuma plāns atbilstoši budžeta iespējām. 
 
 Izskatot Saulkrastu Kultūras centra vadītāja 10.02.2020. iesniegumu par pasākuma plānu, 
18.02.2020. iesniegumu par precizējumiem pie 10.02.2020. iesnieguma precizējumu pie 
10.02.2020. iesnieguma Nr.1-5/5 un 13.02.2020. iesniegumu par līdzekļu paredzēšanu 
2021.gadam flīģeļa iegādei, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.01.2020. 
sēdē (protokols Nr.2/2020§05), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- 3 (E.Grāvītis, G.Lāčauniece, B.Veide), 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu Kultūras centrs pasākuma plānu 2020.gadam. 
2. Apstiprināt Saulkrastu kultūras centrs 2020.gada budžetu 474 980 EUR apmērā. 
3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

3.1.samazināt izdevumu pozīcijas “Saulkrastu kultūras centrs” (Struktūrvienība 17, 
valdības funkcija 08.230)  budžeta izdevumu plānu: 
3.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1000 (Atlīdzība)  par 5 654,00 EUR; 
3.1.2. EKK 2000 (Preces un pakalpojumi)  par 32 638,00 EUR; 
3.1.3. EKK 5000 (Pamatkapitāla veidošana)  par 1 250,00 EUR. 

3.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” 
(Struktūrvienība 0111, Valdības funkcija 06.600)   budžeta izdevumu plānu: 
3.2.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu būvdarbi)  par 39 542,00 EUR, lai apmaksātu 

Saulkrastu kultūras nama “Zvejniekciems” nepieciešamos remontdarbus. 
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

5. Paredzēt finansējumu 2021.gada Saulkrastu Kultūras centrs budžetā (Struktūrvienība 17, 
valdības funkcija 08.230) 15 000,00 EUR (t.sk. PVN) EKK 5239 (Pārējie iepriekš 
neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi), lai atmaksātu flīģeļa iegādi. 

6. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma procedūru, lai 
nodrošinātu flīģeļa iegādi Saulkrastu Kultūras centra darbības nodrošināšanai 2020.gadā. 

 
Lēmums Nr.1627 protokola pielikumā. 
 

§18 
Par Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas 

izveidošanu 
 



Ziņo N.Līcis. Ierosina kā komisijas priekšsēdētāju noteikt vadošo juristi Jūliju  Miranoviču un 
komisijas locekļus noteikt Sociālā dienesta vadītāju Kristīni Mozgu, juristi Jutu Bērziņu, 
nekustamā īpašuma speciālistu Artis Blankenbergu un nekustamā īpašuma speciālisti Stellu 
Veismani. 
 

2019.gada 30.oktobrī, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Saulkrastu novada dome ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus Nr. IeN 44/2019 
“Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas nolikums”. 
Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas 4.punkts nosaka, ka 
Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Dome.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu 
“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 11.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 24. 
punktu un Finanšu komitejas 2020.gada 12.februāra atzinumu (protokols Nr. 2/2020 §7):  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 26.02.2020. izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās 
dzīvesvietas komisiju piecu locekļu sastāvā, par Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas 
komisijas priekšsēdētāju apstiprinot:   

1.1. Priekšsēdētājs –  Jūlija Miranoviča; 

1.2. Kristīne Mozga; 

1.3. Juta Bērziņa; 

1.4. Artis Blankenbergs; 

1.5. Stella Veismane. 

 
Lēmums Nr.1628 protokola pielikumā. 
 

§19 
Par projekta līdzfinansējumu un bezmaksas telpu piešķiršanu 

 
Ziņo N.Līcis. Aicina deputātus atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

§20 
Par nepabeigtās būvniecības projektu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālista 06.02.2020. iesniegumu par nepabeigtās būvniecības projektu 
izslēgšanas no grāmatvedības bilances, pamatojoties, ka beidzies  projektu realizācijas termiņš. 
Projektam ,,Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa iela 7 energoefektivitātes paaugstināšana’’ nav 
piešķirts ES līdzfinansējums, izstrādātie projekti netiks realizēti. Pamatojoties uz likuma „Par 



grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 2020.gada 12.februāra Saulkrastu novada domes Finanšu 
komitejas atzinumam (prot.Nr.2/2020), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 
bilances nepabeigtās būvniecības projektus ar 2019.gada 30.decembri: 

1.1.,,Gājēju infrastruktūras ierīkošana Bērzu iela 1A, Saulkrasti’’, vērtība uz 
30.12.2019. 992.30 euro; 

1.2.,,Meliorācijas sistēmas jaunbūve Lapu ielā, vērtība uz 30.12.2019. 2032.80 euro; 
1.3.,,Meliorācijas sistēmas pārbūve Smilšu ielā 3’’, vērtība uz 30.12.2019. 2214.30 

euro; 
1.4.,,Meliorācijas sistēmas pārbūve Ābeļu ielā, vērtība uz 30.12.2019. 1548.8 euro; 
1.5.,,Meliorācijas sistēmas pārbūve Upes ielā un Rītupes ielā, vērtība uz 30.12.2019. 

3296.04 euro; 
1.6.,,Meliorācijas sistēmas pārbūve d/s , vērtība uz 30.12.2019. 3559.82 euro; 
1.7.Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšana, vērtība uz 

30.12.2019. 21054.00 euro. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1629 protokola pielikumā. 
 

§21 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai EKK 1228 

 
Ziņo N.Līcis. 
 
 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 28.01.2020. iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 
EKK 1228, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.01.2020. sēdē (protokols 
Nr.2/2020§12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 
izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt Saulkrastu vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 02, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 180,00 EUR un ekonomiskās 
klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 
kuriem neaprēķina iemaksas) par 250,00 EUR.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 
Lēmums Nr.1630 protokola pielikumā. 
 

§22 



Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumā Nr.3/2016§35 "Par 
nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas izveidi" 

 
Ziņo N.Līcis. Ierosina kā komisijas priekšsēdētāju noteikt Novada attīstības nodaļas vadītāju 
Mārīti Petruševicu. 
B.Veide noskaidro vai nevar komisiju papildināt ar būvspeciālistu. 
N.Līcis atbild, ka nevar, jo nav piekritis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 
iesniegumu un ņemot vērā Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu  Nr. IeN11/216 
“Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikums” 1.2. punktu, kas nosaka, ka komisija ir 
Saulkrastu novada domes izveidota un tās pakļautībā esoša koleģiāla institūcija,1.3. punktu, kas 
nosaka, ka komisijas nodrošina nekustamo īpašumu apsekošanu Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā  un veic citas darbības saskaņā ar Domes sasitošajiem noteikumiem par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošam, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”61. panta pirmo daļu   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis),  
 
NOLEMJ: 

1. Grozīt 2016. gada 30. marta Saulkrastu novada domes lēmuma  Nr.3/2016§35 1. punktu, 
izsakot to šādā redakcijā: 
“1. Izveidot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1.Komisijas priekšsēdētājs- Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica 
1.2.Komisijas locekļi  

1.2.1. Novada attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāja Iveta 
Jurkeviča 

1.2.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis 
Vīgants.” 

 
Lēmums Nr.1631 protokola pielikumā. 
 

§23 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Ziņo N.Līcis. 
Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro, ka 
minētais jautājums ir papildinājums domes lēmumam, saistībā ar Ainažu ielas 21 un Ainažu ielas 
23 urbumiem, un Valsts zemes dienests lūdza noteikt papildus lietošanas mērķi. 
 

Izskatot Valsts zemes dienesta 18.02.2020. iesniegumu par nekustamo īpašumu 
lietošanas mērķa maiņu, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 



1. Noteikt zemes vienībai Ainažu iela 19D, Saulkrasti, Saulkrastu novads ar kadastra apz. 
80130020036 lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, platība 
2.8138 ha, kods 0501, un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201, platība 
0,0586 ha. 

2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.  
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.1632 protokola pielikumā. 
 

§24 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane informē, ka noteikumos tiek 
precizēts, ka ir jānoslēdz rakstveida līgums ar pakalpojuma sniedzēju vai citu notekūdeņu 
pieņemšanas vietas valdītāju. 
Diskusija par precizējumiem saistošajos noteikumos. Diskusijā piedalās A.Horsts, R.Kosmane un 
B.Veide. 
L.Vaidere noskaidro, vai ir pieejams asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts. 
R.Kosmane informē, ka Saulkrastu novada domē ir jābūt reģistram. 
A.I.Zaharāns izskaidro, ka uz doto brīdi ir pieteikušies 3 pretendenti. 
B.Veide piebilst, ka 2 ir reģistrējušies un viens papildina dokumentāciju. 
Diskusija par asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru. Diskusijā piedalās B.Veide, N.Līcis, 
L.Vaidere un A.Horsts. 
 

Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošo noteikumu Saulkrastu novada 
domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 20.punkta esošā redakcija nosaka, 
ka Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš ir reģistrējies Saulkrastu novada pašvaldībā, iesniedzot 
tai rakstveida iesniegumu par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu, tajā norādot informāciju par 
noslēgto līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju vai citu notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, 
valdītāju vai turētāju vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku (noslēgšanas 
datums), kā arī apliecinot savu atbilstību Noteikumu prasībām; ir noslēdzis rakstveida līgumu ar 
Pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un 
nosēdumu pieņemšanu; ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas 
Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot 
asenizācijas mucu; iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai 
skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami 20.2.apakšpunktā, lai precizētu, ka 
asenizatoram ir tiesības noslēgt rakstveida līgumu ne tikai ar Pakalpojumu sniedzēju, bet arī ar citu 
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju vai specializēto notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku, kā tas minēts jau noteikumu  20.1.apakšpunktā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, izskatīts 
Saulkrastu novada domes 12.02.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā, 
 



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

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN9/2019 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu”. 

2. Saistošos 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.1633 protokola pielikumā. 
 

§25 
Par Saulkrastu pašvaldības policijas rīkotā konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas 

tēls-talismans” nolikuma apstiprināšanu 
 
Ziņo N.Līcis. 
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris sniedz skaidrojumu par tēla izveidi 
un tā izmantošanu Saulkrastos.  
O.Vanaga lūdz izsūtīt informāciju arī izglītības iestādēm. 
E.Grāvītis izsaka savu viedokli par tēla izveidi Saulkrastu pašvaldības policijas 18 gadu jubilejai. 
 
 Saulkrastu novada domē 2020.gada 18.februārī Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieka  iesniegums Nr.3-3/126, kurā lūgts apstiprināt Saulkrastu pašvaldības policijas rīkotā 
konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas tēls-talismans” nolikumu. 

Izskatot konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas tēls-talismans” nolikumu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt konkursa “Saulkrastu pašvaldības policijas tēls-talismans” nolikumu; 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks. 

 
Lēmums Nr.1634 protokola pielikumā. 

 
§26 

Par valdes locekļa deleģēšanu Biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
 
Ziņo N.Līcis. Informē par biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” virzienu un ziņo, ka 
tuvākajā laikā ir jālemj jautājums par turpmāko dalību biedrībā. Ierosina, biedrībā “Latvijas 
kūrortpilsētu asociācija”, deleģēt kā pārstāvi sevi. 
Diskusija par turpmāko dalību biedrībā. Diskusijā piedalās N.Līcis un A.Horsts. 
 

 Ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.jūlija sēdes lēmumu “Par valdes locekļa 
deleģēšanu biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (prot.Nr 12/2017§5) Saulkrastu tūrisma 



informācijas centra vadītāja Gita Memmēna tika deleģēta pārstāvēt Saulkrastu novada domi 
biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdes locekles amatā. Ņemot vērā, ka G.Memmēna 
2020.gada 19.februārī ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Saulkrastu novada domi, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 95.panta 4.daļu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, 
O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Deleģēt Normundu Līci par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvi biedrības “Latvijas 
kūrortpilsētu asociācija” valdes locekļa amatā.  

2. Atsaukt G.Memmēnu no biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdes locekļa amata. 
3. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, zaudē spēku 2017.gada 26.jūlija domes sēdes lēmums “Par 

valdes locekļa deleģēšanu biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (prot.Nr.12/2017§5). 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
5. Lēmumu nosūtīt biedrībai “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.  

 
Lēmums Nr.1635 protokola pielikumā. 
 

§27 
Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmuma Nr.1533 “Par 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu” atcelšanu 
 
Ziņo N.Līcis. 
A.Horsts ierosina papildināt lēmumprojektu un noskaidro kādas būs kopējās izmaksas un cik laika 
prasīs jauna lēmuma pieņemšanai. 
N.Līcis informē, ka papildus izmaksas nebūs un lēmumu varētu pieņemt š.g. maijā vai jūnijā. 
E.Grāvītis noskaidro tiesvedības uzsākšanas pamatu. 
N.Līcis izskaidro, ka bija nobīdes datumos un pārskatot detālplānojumu bija nepieciešami 
papildinājumi, kā arī bija problēmas ar TAPIS sistēmu. Informē, ka ir iesniegts ierosinājums, 
papildināt lēmumprojektu ar punktu Nr. 5 "Izvērtēt atbildīgo Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonu darbību saistībā ar nekvalitatīvo darbu detālplānojuma izstrādē". 
J.Miranoviča ziņo, ka iepriekšējā lēmumā, atbildīgais par detālplānojuma izstrādi ir Būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece, tādēļ ierosina precizēt priekšlikumu, ka tiek izvērtēta Būvvaldes 
vadītājas rīcība. 
A.Horsts atbalsta priekšlikuma precizēšanu minētajā redakcijā. 
N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 
S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 (B.Veide, 
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece), 
Priekšlikums pieņemts. 
 
N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem precizējumiem. 
J.Miranoviča aicina nenorādīt precizētajā punktā vārdus “par nekvalitatīvo darbu”, bet gan 
aizvietot ar vārdiem “ar rīcību”. 
 

Detālplānojuma izstrāde teritorijai Saulkrastu novadā, no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz 
Ķīšupei tika uzsākta, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 29. augusta sēdes 
lēmumu Nr. 746 “Par detālplānojuma uzsākšanu” (prot. Nr. 14/2018§42), apstiprinot darba 
uzdevumu. Detālplānojuma izstrādes mērķis bija radīt nosacījumus vizuāli vienotas, kvalitatīvas, 



un pieejamas piekrastes infrastruktūras izveidei, kas veicinātu Saulkrastu novada ekonomisko 
aktivitāti un mazinātu klimata pārmaiņu un cilvēku radīto ietekmi. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr.1372 (protokola 
Nr.26/2019§11) “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”, sagatavotais detālplānojuma projekts kopā ar Mežaparka veidošanas ieceri tika 
nodots publiskajai apspriešanai un valsts institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās 
apspriešanas laiku no 2019.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 15.novembrim. 

Publiskās apspriešanas laikā gan pašvaldībā, gan Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) tika saņemti vairāki iedzīvotāju iesniegumi par izstrādāto 
detālplānojuma projekta redakciju, kā arī pozitīvi valsts institūciju atzinumi, kas kopā tika izskatīti 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2019.gada 11.decembra sēdē  (protokols Nr.12§7). 
Ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmumu Nr.1533 (prot.Nr.33/2019§6) “Par 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu” tika apstiprināts izstrādātais detālplānojuma projekts. 

2020.gada 20.janvārī no Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tika saņemts 
/vārds, uzvārds/ 2020.gada 13.janvāra pieteikums (lieta Nr. A420127520) par Saulkrastu novada 
domes 2019.gada 23.decembra lēmuma Nr.33/2019 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu” 
atcelšanu, nosakot paskaidrojuma sniegšanas termiņu līdz 2020.gada 20.februārim. Pēc Saulkrastu 
novada domes lūguma, tiesa pagarināja paskaidrojuma sniegšanas termiņu līdz 2020.gada 
28.februārim. 

Ievērojot iepriekš minēto un detālplānojuma izstrādes mērķi, kā arī, lai, vienlaicīgi ar 
citiem detālplānojuma īstenošanā papildu paredzētajiem darbiem, varētu veikt arī Mežaparka 
labiekārtošanu, papildus veicot konsultācijas ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža 
dienestu par Mežaparka apsaimniekošanas noteikumu izstrādi, kā arī lai pēc iespējas vairāk 
skaidrotu Saulkrastu novada iedzīvotājiem par detaļplānojuma projektu, 2019.gada 23.decembrī 
Saulkrastu novada domes apstiprinātais detālplānojums būtu redakcionāli pārskatāms, tajā veicot 
nepieciešamos precizējumus un atkārtoti nododot to publiskai apspriešanai. 

Līdz ar to, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, 
Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
119.2., 122. un 126. punktu, 2013.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.123 “Noteikumi 
par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 29.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 
(M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece,), 
 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmumu Nr.1533 
(prot.Nr.33/2019§6) “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. 

2. Pilnveidot izstrādāto detālplānojuma redakciju, izvērtējot iedzīvotāju iesniegumos un 
valsts institūciju atzinumos izteiktos priekšlikumus, kā arī projektu papildināt ar 
nepieciešamajiem nosacījumiem Mežaparka izveidošanai. Atbildīgā par šī lēmuma 
punkta izpildi ir Saulkrastu novada Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece 

3. Uzdot Administratīvai nodaļai līdz 2020.gada 28.februārim nosūtīt šo lēmumu 
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
tiesa lemtu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. A420127520 (/vārds, uzvārds/ pieteikums 
par Saulkrastu novada domes 2019.gada 23.decembra lēmuma Nr.33/2019 “Par 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu” atcelšanu). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
5. Izvērtēt Būvvaldes vadītājas Līgas Pilsētnieces darbību saistībā ar rīcību detālplānojuma 

izstrādē. 
 



Lēmums Nr.1636 protokola pielikumā. 
 

§28 
Par līguma neslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 
Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka saistošajos noteikumos, par nodokļu atvieglojumiem, ir norādīts, ja 
personas par saviem līdzekļiem veikušas ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā, tad ir 
tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Informē, ka persona ir iesniegusi 
iesniegumu, bet izskaidro, ka vispirms bija jānoslēdz līgums un pēc tam varēja lemt par atbilstību, 
un tad par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
V.Spitane izskaidro, ka procedūra nav ievērota, jo nav noslēdzis līgumu pirms minētā procesa, un 
ir konstatēts, ka darbi ir pabeigti, tādēļ nevar piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 
A.Horsts uzskata, ka persona ir uzzinājusi par iespēju saņemt atpakaļ līdzekļus par  infrastruktūras 
izbūvi no kādas amatpersonas vai iesaistītajiem darbiniekiem. 
B.Veide izskaidro, ka lai uzsāktu kādu darbību ir nepieciešams izstrādāt projektu un pirms tam 
saņemt tehniskos noteikumus un pēc tās saņemšanas pie SIA “Saulkrastu komunālserviss”, arī 
saņēma informāciju par minēto iespēju. Iesniedzējam vajadzēja iesniegt domē izcenojumu, un 
domei vajadzēja apstiprināt vērtību un noslēgt līgumu. 
Diskusija par konsultācijas sniegšanu minētajai personai. Diskusijā piedalās A.Horsts un 
R.Kosmane. 
N.Līcis ziņo, ka nepieciešams publicēt precīzu kārtību par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu un, 
izskaidrot, kas ir publiskā infrastruktūra. 
A.Horsts uzskata, ka iesnieguma iesniedzējs ir maldināts. 
R.Kosmane skaidro, ka normatīvo aktu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Uzskata, ka ir jāgroza 
saistošie noteikumi, kas sniedz atvieglotu kārtību par to kā tiek piešķirts nodokļu atvieglojums par 
inženierkomunikāciju izbūvi. 
N.Līcis ierosina nākamā mēneša komitejās izskatīt kārtību par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu 
un precizēt terminus par publisko infrastruktūru un kādā kārtībā ir jāiesniedz dokumenti. 
 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 4.februārī ir saņēmusi /vārds, 
uzvārds/ iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju par līguma noslēgšanu saistībā ar 
inženierkomunikāciju izbūvi Rīgas ielā 25.  

2017.gada 30.augusta saistošo noteikumu SN 14 “Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk –Saistošie 
noteikumi) 13.6.apakšpunktu tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu ir juridiskām un 
fiziskām personām, kuras iepriekšējos taksācijas periodos par saviem līdzekļiem veikušas 
ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā, proti, veica maģistrālu ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu (neieskaitot māju pievadus), siltumtrašu izbūvi, ielu, ietvju un ielu apgaismojuma izbūvi 
(turpmāk – inženierkomunikācijas). Saistošo noteikumu 17.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus 90 procentu apmērā piemēro, ja pirms ieguldījuma publiskā infrastruktūrā 
veikšanas ir noslēgts līgums ar Saulkrastu novada domi par inženierkomunikāciju izbūvi un 
nodošanu lietošanā vai Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā. 

Inženierkomunikāciju izbūves projekts ir iesniegts un saskaņots Saulkrastu novada 
būvvaldē.  

Uz 2020.gada 26.februāri Dome, pamatojoties uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
2020.gda 26.februāra vēstuli Nr.23/01-9, konstatē, ka inženierkomunikāciju izbūve jau ir notikusi 
un /vārds, uzvārds/ 2020.gada 25.februārī ir iesniedzis  SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
izpilddokumentāciju. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 13.6.apakšpunktu Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu nepiemēro, ja ir veikta inženierkomunikāciju izbūve bez Saistošajos noteikumos 
norādītā līguma noslēgšanas ar Saulkrastu novada domi. 



Pamatojoties uz Saistošo noteikumu 13.6.apakšpunktu un Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejas 2020.gada 12.februāra atzinumu (protokols Nr.2/2020§12),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Aparjode, S.Ancāne, 
S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), 
„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Horsts), 
 
NOLEMJ: 

1. Atteikt līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], dzīvesvieta  /adrese/, par 
inženierkomunikāciju izbūvi. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. 

 
Lēmums Nr.1637 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:02 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Štrombaha 
 
Protokols parakstīts 04.03.2020. 
 


