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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2020. gada 29. aprīlis           Nr.16/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 29. aprīlī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

§1 

Par domes 29.04.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” 

realizēšanai  

• Par grozījumiem zemes nomas līgumā  

• Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.14 apstiprināšanu  

• Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3  

• Par atbalstu krīzes situācijā 2020.gada maija mēnesī  

• Par  Saulkrastu  novada teritoriālās vienības “Saulkrastu pilsēta” robežu grozīšanu  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 29.04.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.03.2020. domes sēdes un 01.04.2020.,  

06.04.2020., 08.04.2020. un 17.04.2020. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi  

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

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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5. Par grozījumiem 28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1358 ,,Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’  

6. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 3/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas 

lietošanu””  apstiprināšanu  

7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 

apstiprināšanu  

8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija 

saistošajos noteikumos Nr.SN 8/2018  “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma 

objekta "Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”” apstiprināšanu  

9. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek nominēti kandidāti Saulkrastu novada 

pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu amatam” apstiprināšanu  

10. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

projektiem  

11. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā"  

12. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas budžetā pabalsta izmaksai  

13. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" medicīnas palīgmateriālu 

iegādei  

14. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtā  

15. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

16. Par adreses maiņu  

17. Par adreses maiņu  

18. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Saulkrastu novada 

pašvaldībai  

19. Par Saulkrastu novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē  

20. Par Saulkrastu novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē  

21. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” 

realizēšanai  

22. Par grozījumiem zemes nomas līgumā  

23. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.14 apstiprināšanu  

24. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3  

25. Par atbalstu krīzes situācijā 2020.gada maija mēnesī  

26. Par  Saulkrastu  novada teritoriālās vienības “Saulkrastu pilsēta” robežu grozīšanu  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.03.2020. domes sēdes un 01.04.2020.,  

06.04.2020., 08.04.2020. un 17.04.2020. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 25.03.2020. domes sēdes un 

01.04.2020.,  06.04.2020., 08.04.2020. un 17.04.2020. ārkārtas sēžu lēmumu izpildi, paskaidrojot, 

ka visi lēmumi ir izpildīti, izņemot jautājumu saistībā ar PSIA “Saulkrastu slimnīca”, kuram ir 

termiņš. Informē par Jūras prospekta un Upes ielas remontdarbiem un ziņo, ka remontdarbu beigu 

termiņš ir š.g. 30.maijs. 

A.Horsts ziņo, ka ir konstatējis, ka vairākās vietās Upes ielā nav izveidotas caurtekas un nav 

sakārtoti novadgrāvji.  

A.I.Zaharāns apstiprina esošo situāciju un cer, ka būvnieki paspēs darbus pabeigt. 

E.Grāvītis informē, ka Melnsila ielā vairākās vietās veidojas nosēdumi un plaisas.  

A.I.Zaharāns atbild, ka ir 5 gadu garantija. 
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Diskusija par Melnsila ielas asfalta stāvokli. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, A.I.Zaharāns un 

B.Veide. 

E.Grāvītis noskaidro par valsts budžeta dotāciju un pārtikas pakas izdali. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga atbild, ka pārtikas pakas ir izsniegtas 144 bērniem, un 

finansējums no valsts budžeta līdzekļiem būs 0,71 eiro dienā katram bērnam, bet pārējo izsniedz 

pašvaldība par saviem budžeta līdzekļiem. Informē, ka no vecākiem ir ļoti labas atsauksmes par 

nokomplektētajām pārtikas pakām un ir parādījusies interese no vecākiem, kuri nebija 

interesējušies par paku saņemšanu. 

O.Vanaga informē, ka viena ģimene vēl nav mutiski apzināta.  

N.Līcis noskaidro, kāds ir finansiālais atbalsts bērniem. 

K.Mozga atbild, ka visi trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm, kuriem bērni ir 

pirmsskolas vecumā, ir izsniegti pārtikas taloni par aprīli ar kuriem var norēķināties Saulkrastu 

veikalos. 

E.Grāvītis noskaidro jautājumu par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem uzņēmējiem. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča atbild, ka uz doto brīdi ir saņemti 3 iesniegumi, 

no kuriem 1 ir izskatīts un ir piešķirts minētais atvieglojums, pārējie 2 iesniegumi ir uz izskatīšanu. 

E.Grāvītis noskaidro par budžeta līdzekļu ekonomiju Saulkrastu pašvaldībā. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants atbild, ka tiek izskatīti visi rēķini un uzņemtās saistības. Informē, 

ka rēķinu plūsma ir būtiski samazinājusies un, ka tiek pētīti arī ieņēmumi, un uz doto brīdi 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir saņemts 75,6 % apmērā no mēneša izpildes. 

A.Horsts noskaidro, vai ir saņemti kādi atbalsta līdzekļi no valsts. 

G.Vīgants atbild noraidoši. 

A.Horsts noskaidro, vai tiek atsevišķi atzīmēti ieņēmumi budžetā, kas ir saistīti ar krīzes situāciju. 

G.Vīgants izskaidro, ka atsevišķi papildus ieņēmumi nebūs. 

N.Līcis informē, ka tiek veikta uzskaite par iegādātajām medicīniskajām precēm un visticamāk 

tiks kompensēti no līdzekļiem ārkārtas situācijai. 

A.Horsts informē, ka lielās pilsētas Latvijā saņems finansējumu attīstībai, noskaidro, vai 

Saulkrastiem arī būs paredzēts minētais finansējums. 

Diskusija par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldībām. Diskusijā piedalās G.Vīgants, 

N.Līcis un A.Horsts. 

E.Grāvītis noskaidro par izglītības darba speciālista amata pienākumiem. 

N.Līcis atbild, ka speciālista pamatuzdevums būs Saulkrastu novada skolu jautājumu risināšana. 

Diskusija par amata pienākumiem izglītības darba speciālistam. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

N.Līcis, J.Miranoviča un A.Horsts. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 7.martā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojoša /adrese/, iesniegums “Par zemes nomas tiesībām” (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz piešķirt zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar 

kadastra numuru 8033 004 0430 ar platību 0,0402 ha, uz kura atrodas viņam piederoša vasarnīca 

ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0430 001 un garāža ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0430 

002.  

Ar Domes 2009.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.3§19) “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” izbeigtas zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes gabalu 

0,0402 ha platībā “Veselība 7”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8033 004 0430. 
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Saskaņā ar Domes 2009.gada 25.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, §20) “Par 

pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi”, Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme: “Veselība 7”, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0430, platība 0,0402 ha.  

Nekustamais īpašums – zeme ar adresi: “Veselība 7”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0430, 0,0402 ha platībā, nav nostiprināta 

zemesgrāmatā.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, uz 

zemes vienības atrodas zemes īpašniekam – Saulkrastu novada pašvaldībai nepiederošas būves ar 

kadastra apzīmējumu 8033 004 0430 001, 8033 004 0430 002. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, starp Domi un ēku (būvju) lietotāju un faktisko valdītāju 

pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

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” 

(turpmāk – Noteikumi) 2.punktā noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas 

līgums) 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 (turpmāk - 

pirmtiesīgā persona). 

Saskaņā ar Noteikumu 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.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomātā zemesgabala ar platību 0,0402 ha kadastrālā vērtība 2020.gadā ir EUR 3433,00. Saskaņā 

ar Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 17,17 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 

7.marta iesniegumu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktu, un saskaņā ar Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 15.aprīļa  sēdes atzinumu 

(protokols Nr.4/2020§6), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) 

no 2020.gada 1.maija par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

(zemes) “Veselība 7”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

8033 004 0430, 0,0402 ha platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2020.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa EUR 17,17 (septiņpadsmit euro 17 centi) un EUR 3,61 (trīs euro 

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#p25
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61 centi) 21% PVN, kopā EUR 20,78 (divdesmit euro 78 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, 

lēmums stājas spēkā. 

5. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/. 

 

Lēmums Nr.1697 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.februarī saņemts /vārds, 

uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, iesniegums “Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 

(turpmāk – Iesniegums).  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Iesniegumā /vārds, uzvārds/ lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemi (Jūras 

prospekts 14, kadastra apzīmējums 80330010994), kurš saskaņā ar Līg.Nr.100/10/01.-19.2. 

beidzas 2020.gada 10.maijā. 

  Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000295917 datiem, nekustamā īpašuma (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8033 001 

0994) Jūras prospekts 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

8033 001 0994, 2,32 ha platībā (Žurn. Nr.300001791984, lēmums 05.12.2006., tiesnese Olita 

Blūmfelde), īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. 

  Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2010.gada 28.aprīļa lēmumu (sēdes protokola 

izraksts Nr.4§9.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” 2010.gada 11.maijā 

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

nomas lietošanā  bez apbūves tiesībām daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 80330010994, 

adrese: Jūras prospekts 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pie mājas 

“Būvnieki”, kopplatība: 2000 m2. Saskaņā ar Līgumu zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) 

mērķis: sakņu dārza uzturēšana, bez ilggadīgu augļu koku stādīšanas tiesībām un bez apbūves 

tiesībām. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2020.gada 10.maijam. 

  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 nepieciešamības gadījumā, līgumslēdzēji nekavējoties noformē attiecīgus 

grozījumus Līgumā (Līguma 1.5.apakšpunkts).  

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

raksti vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas, un šajā Līgumā paredzētajos gadījumos iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt 

Līguma nosacījumus. 

  Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ Iesniegumu iesniedzis pirms Līguma termiņa beigām, 

ir pamats pagarināt Līguma termiņu, noslēdzot rakstisku vienošanos. 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 28.punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.  

Saskaņā ar Noteikumu 31.punktu pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības 

noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.2.apakšpunktā (nomas maksa gadā – 0,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības). 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 
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(turpmāk – Saistošie noteikumi) 2.2.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvētam zemesgabalam, kas 

tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas 

gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 7 % no kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datus, 

aprēķinot iznomātā zemes gabala 2000 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 2717,33 euro. Saskaņā ar 

Saistošiem noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 

euro gadā, tas ir, 190,21 euro gadā (bez PVN 21%). 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, /vārds, 

uzvārds/  uz Iesnieguma izskatīšanas brīdi nav izveidojies zemes nomas maksas parāds. 

Saskaņā ar Noteikumu 53.punktā noteikto, iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un nomas līgumu var 

pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome atzīst, ka Domei ir tiesisks pamats pagarināt ar /vārds, 

uzvārds/ 2010.gada 11.maijā noslēgtā zemes nomas līguma termiņu par daļas no zemesgabala ar 

kadastra numuru 80330010994, adrese: Jūras prospekts 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, pie mājas “Būvnieki”, 2000 m2 platībā, nomu, un noteikt nomas maksu EUR 

190,21 gadā (bez PVN 21%). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, /adrese/, 2020.gada 17.februāra iesniegumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28.punktu, 

31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 

“Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanu” 2.2.apakšapunktu, 2010.gada 11.maija zemes nomas līguma 1.5., 6.2.apakšpunktu, 

atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 

15.aprīļa sēdes atzinumam (protokols Nr.4/2020§9), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2010.gada 11.maijā noslēgto zemes nomas līgumu  ar 

/vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada pašvaldības piederoša zemes 

īpašuma daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 80330010994, adrese: Jūras prospekts 

14, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pie mājas “Būvnieki”, 2000 m2 

platībā, nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Zemes nomas maksa 7 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2020.taksācijas gadā 

zemes nomas maksa EUR 190,21 (viens simts deviņdesmit euro 21 centi) un EUR 39,94 

(trīsdesmit deviņi euro 94 centi)  21% PVN, kopā EUR 230,15 (divi simti trīsdesmit euro 

15 centi) gadā. 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos, paredzot Saulkrastu 

novada domes tiesības lauzt līgumu 6 (seši) mēnešus par to iepriekš brīdinot izīrētāju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

6. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/.  
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Lēmums Nr.1698 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par grozījumiem 28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1358 ,,Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 19.03.2020. iesniegumu par grozījumu veikšanu 

28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1358 “Par adrešu piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 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, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1.punktu un Saulkrastu novada domes sēdes 26.09.2007. izrakstu Nr.13 §62 

“Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā, “Ilzes”” apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas lauku 

teritorijā “Ilzes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu, 

atbilstoši 2020.gada 15.aprīļa Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas atzinumam (prot.Nr.4/2020§7), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus 28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmuma Nr.1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ 2., 5. un 6.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt zemes gabaliem detālplānojumā Nr.14; 15; 17; 19, un uz tā esošajai ēkai 

adresi – Ilzes iela 1, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1,1425 ha, 

nosakot dalīto lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 

0,12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 

platība 1,0225 ha, zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

“5. Piešķirt adresi zemes gabaliem detālplānojumā Nr.10; 11; 13 – Ilzes iela 18, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,9539 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi 

– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12 ha un zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,8339 ha, 

zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

“6. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā Nr.12 – Ilzes iela 20, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,2736 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi 

– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12 ha un zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,1536 ha, 

zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.”  

2. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/, un 

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.1699 protokola pielikumā. 

 

§6 
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Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 3/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas 

lietošanu””  apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

J.Miranoviča izskaidro, ka spēkā vairs nav Administratīvo pārkāpumu kodekss, bet gan 

Administratīvās atbildības likums un visas soda naudas un sankcijas saistošajos noteikumos ir 

jāgroza, paredzot to, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās. Informē, ka viena naudas 

soda vienība ir 5 eiro, bet tā varot mainīties, jo likums regulēs cik minētā vienība var būt liela. 

O.Vanaga noskaidro, cik ilgā laikā ir plānots, jauno Saulkrastu simboliku, ieviest visās pašvaldības 

iestādēs. 

A.I.Zaharāns atbild, ka konkrētu termiņu nevar izteikt, bet cer, ka pusgada laikā tas tiks īstenots. 

Diskusija par Saulkrastu simbolikas pieejamību un izmantošanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

O.Vanaga, A.I.Zaharāns un A.Horsts. 

A.Horsts noskaidro vai Saulkrastos ir fiksēts cenrādis simbolikas izmantošanai.  

J.Miranoviča atbild, ka saistošajos noteikumos par nodevām ir iekļautas izmaksas. 

Priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns ierosina jautājumu par izmaksām, skatīt tad, kad 

uzņēmējiem būs interese par Saulkrastu simbolikas izmantošanu komercdarbībā. 

A.Horsts uzskata, ja produkts ir labs un kvalitatīvs, tad simbolikai būtu jābūt pieejamai bezmaksas. 

J.Miranoviča informē, ka uz doto brīdi izmaksas ir 10 eiro par 50 izstrādājuma eksemplāriem 

simbolikas izmantošanai. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

  

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN 3/2015 “Par Saulkrastu novada 

pašvaldības simbolikas lietošanu”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas atzinumu (15.04.2020. protokols Nr.4/2020§14) 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, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN 3/2015 “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības simbolikas lietošanu””. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1700 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām 
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Saulkrastu novadā”” projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (15.04.2020. 

protokols Nr.4/2020§6) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības 

nodevām Saulkrastu novadā””. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1701 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija 

saistošajos noteikumos Nr.SN 8/2018  “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma 

objekta "Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2018.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.SN 8/2018  “Par maksas stāvvietu pie 

Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”” projektu un, pamatojoties uz 

Finanšu komitejas atzinumu (15.04.2020. protokols Nr.4/2020§7) likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2018.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.SN 8/2018  “Par maksas stāvvietu 

pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos””. 

2. Saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1702 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā tiek nominēti kandidāti Saulkrastu novada 

pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu amatam” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina balsot par iesniegto priekšlikumu, kurā lūdz precizēt lēmuma 3.punktu šādā 

redakcijā: 3. Līdz 2020.gada 26.maijam izpilddirektoram izveidot Nominācijas komisiju, 

nodrošināt konkursa nolikuma izstrādi un apstiprināšanu un konkursa SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” valdes locekļa vakancei izsludināšanu. 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

Ņemot vērā 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr.20 “Valdes un padomes 

locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai 

publiskai personai”, kas paredz obligātās darbības organizējot pašvaldības kapitālsabiedrību 

valdes locekļu atlasi, ir izstrādāti jaunā redakcijā šo jomu reglamentējošie iekšējie noteikumi.  

Lai nodrošinātu kapitālsabiedrību, kurās Saulkrastu novada pašvaldībai ir izšķirošā 

ietekme, valdes locekļa nominēšanas atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem 

un atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu atlasi, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā tiek nominēti kandidāti Saulkrastu novada 

pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu amatam”. 

2. Noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Līdz 2020.gada 26.maijam izpilddirektoram izveidot Nominācijas komisiju, nodrošināt 

konkursa nolikuma izstrādi un apstiprināšanu un konkursa SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” valdes locekļa vakancei izsludināšanu. 

 

Lēmums Nr.1703 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

projektiem 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora 30.03.2020. iesniegumu 

par Saulkrastu novada domes 2020.gada budžeta ienākumu un izdevumu palielināšanu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2020. sēdē (protokols Nr.4/2020§2), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz Valsts 

Kultūrkapitāla fonda apstiprinātajiem mērķprogrammu projektiem, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” par 1300,00 EUR 

(EKK 18.6211, P5244), lai realizētu projektu “Jauns aprīkojums zīmēšanas un 

grafikas klasei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”; 
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1.2. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” par 3000,00 EUR 

(EKK 18.6211, P5245), lai realizētu projektu “Vibrofona iegāde Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klasei”. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 17,00 EUR, lai 

nodrošinātu vibrofona iegādi. 

3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

3.1. samazināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (Struktūrvienība 

101) budžeta izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 5239 

(Pārējie pamatlīdzekļi) par 1 500,00 EUR; 

3.2. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Jauns aprīkojums zīmēšanas un 

grafikas klasei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā"” (Struktūrvienība 

101, Projekts 5244) budžeta izdevumu plānu EKK 231201 (Inventārs) par 1 

300,00 EUR; 

3.3. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Vibrofona iegāde Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klasei”” (Struktūrvienība 

101, Projekts 5245) budžeta izdevumu plānu EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) 

par 4 517,00 EUR. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 1., 

2., 3.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1704 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā" 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka projekts ir paredzēts 

fizioterapijas kabineta izveidei Saulkrastu slimnīcā un plānots to realizēt līdz š.g. 15.decembrim. 

 

 Izskatot Saulkrasti novada domes  Novada attīstības nodaļas vadītāja 08.04.2020. 

iesniegumu par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā", kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 15.04.2020. sēdē (protokols Nr.4/2020§5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 08.04.2020. vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/028, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 13 429,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5139), lai realizētu projektu 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā”; 
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2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 832,00 EUR, lai 

nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā”. 

3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

3.1. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveide Saulkrastu novadā"” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5139) budžeta izdevumu 

plānu par 15 261,00 EUR šādos EKK: 

3.2. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu būvdarbi) par 8 772,00 EUR; 

3.3. EKK 231201 (Inventārs) par 2 021,00 EUR; 

3.4. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi) 

par 4 468,00 EUR. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 1., 

2., 3.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1705 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas budžetā pabalsta izmaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka 23.03.2020. iesniegumu par līdzekļu 

piešķiršanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2020. sēdē (protokols 

Nr.4/2020§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 

izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 

05, 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.1706 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" medicīnas palīgmateriālu 

iegādei 

 

Ziņo N.Līcis. 
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 Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa 06.04.2020. iesniegumu par Saulkrastu 

novada domes dotācijas piešķiršanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

15.04.2020. sēdē (protokols Nr.4/2020§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.103.no 12.03.2020. 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, saistībā ar COVID-19” Epidemiloģiskās drošības likuma 

3.pants., pamatojoties uz septiņām pavadzīmēm par papildus iegādātajām medicīnas 

palīgmateriālu precēm saistībā ar “COVID-19” vīrusu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 317,41 EUR, lai 

kompensētu papildus medicīnas palīgmateriālu iegādi saistībā ar “COVID-19” vīrusu. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīcijas 

“Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības funkcija 07.600)   budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts 

un pašvaldību komersantiem)  par 1 318,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju par palīgmateriālu 

iegādi.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 2. 

punktā minētos grozījumus. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā pārskaitīt dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” 1 317,41 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1707 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtā 

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro vai projekta nosaukumu nevajadzētu izklāstīt plašāk. 

M.Petruševica uzskata, ka tas ir tikai projekta nosaukumus un projektā ir iekļautas gan glābšanas 

stacijas izbūve, gan betona plākšņu ceļa izbūve. 

N.Līcis ierosina precizēt projekta nosaukumu šādā redakcijā: Glābšanas stacijas izbūve un 

pieejamības pludmalē nodrošināšana. 

Diskusija par komunikāciju izbūvi. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, N.Līcis un B.Veide. 

A.Horsts noskaidro vai būs divas glābšanas stacijas Saulkrastu pludmalē. 

A.I.Zaharāns atbild, ka būs tikai viena glābšanas stacija, un jautājums par vecās glābšanas stacijas 

demontāžu vēl tiks izskatīts. 

Diskusija par glābšanas stacijas atrašanās vietu. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.I.Zaharāns, 

N.Līcis un B.Veide. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar precizēto projekta nosaukumu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītājas A. Kokares 

iesniegumu un ņemot vērā, ka biedrība “Jūras Zeme” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 19.2.pasākuma “Darbību 

īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas 

43.02.pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.aprīļa atzinumu (protokols Nr.4/2020§8),  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklātā konkursa  projektu  iesniegumu  

pieņemšanas  8.kārtas  rīcībā  EJZF3  “Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai 

nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

pilnveidošanu”  ar  projektu  “Glābšanas stacijas izbūve un pieejamības pludmalē 

nodrošināšana”. 

2. Novada attīstības nodaļai  sagatavot  un  Lauku  atbalsta  dienesta  elektroniskajā 

pieteikšanās  sistēmā  līdz  2020.  gada  13.maijam  iesniegt  projektu „ Glābšanas stacijas 

izbūve un pieejamības pludmalē nodrošināšana”. 

3. Projekta „ Glābšanas stacijas izbūve un pieejamības pludmalē nodrošināšana” attiecināmās 

izmaksas noteikt 63094.76 EUR apmērā. 

4. Projekta „ Glābšanas stacijas izbūve un pieejamības pludmalē nodrošināšana” 

apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 13594.76 EUR apmērā 

no pašvaldības budžeta. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1708 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Ozola – Ozoliņa informē, ja minēta personā tiek atbrīvota no vēlēšanu komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas, tad būs nepieciešams meklēt jaunu vēlēšanu komisijas locekli. 

N.Līcis atbild, ka tiks publicēta informācija, par iespēju pieteikties uz vēlēšanu komisijas locekļa 

vietu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekles Sanitas Ozolnieces 2020.gada 

20.aprīļa iesniegumu par viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt 

darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada 

domei un 11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu 

pieņem dome, kura ir izveidojusi attiecīgo komisiju, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Sanitas Ozolnieces (personas kods [..]) darbību 

Saulkrastu novada vēlēšanu komisijā ar 2020.gada 10.aprīli. 

2. Administratīvajai nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai 

vēlēšanu komisijai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1709 protokola pielikumā. 
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§16 

Par adreses maiņu 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide izskaidro, ka tika saņemts no Valsts zemes dienesta iesniegums par neprecīzas adreses 

norādīšanu. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta, adrese 11. Novembra krastmala 31, Rīga, 15.04.2020. 

iesniegumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Liepu iela 14A,  Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas 

noteikumi” 3., 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, 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 14A (kad.Nr.80130030132), Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV- 2160 uz adresi Liepu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 

2160. 

2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 

 

Lēmums Nr.1710 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par adreses maiņu  

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta, adrese 11. Novembra krastmala 31, Rīga, 15.04.2020. 

iesniegumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Mārstaļu iela 57, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu 

Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 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, 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 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Mārstaļu iela 57 (kad.Nr.80330011607), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2161 uz adresi Ganību iela 

15B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2161. 

2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 
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Lēmums Nr.1711 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Saulkrastu novada 

pašvaldībai 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro cik izmaksās kadastrālā uzmērīšana. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro, ka 

uzmērīšanu var neveikt uzreiz, kadastra reģistrā Saulkrastu novada domi reģistrēs kā tiesiskos 

valdītājus, līdz brīdim kad tiks reģistrēti Zemesgrāmatā. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista 23.04.2020. iesniegumu, Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome), ir izvērtējusi 

VZD sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par 

rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma 

tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta 

piederība vai piekritība (turpmāk – saraksts). 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 

Kabinets 2016.gada 28.janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Saulkrastu novada lauku apvidū”. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu un 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) “Par zemes reformas 

pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”, Ministru kabinets 2016.gada 28.janvārī izdevis 

rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, noteiktā termiņā nav saņemti Latvijas 

Republikas ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību.  

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves 

zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 

piederību vai piekritību’’ 12.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā ierakstāms kā 

pašvaldības īpašums, pašvaldības funkciju īstenošanai, rezerves zemes fondā ieskaitītās 

zemes vienības saskaņā ar sarakstu: 

 

 



17 

 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

 Grafiskā 

platība, 

ha 

80130010005 0,0177 

80130040235 0,3072 

80130050199 1,9156 

80330010586 0,0106 

80330010591 0,0031 

80330010927 0,0036 

80330010947 0,0042 

80330011029 0,0253 

80330011066 0,0302 

80330011133 0,4887 

80330011301 0,1361 

80330011302 0,0915 

80330011311 1,8726 

80330020103 0,0416 

80330020597 0,0298 

80330020598 0,0015 

80330021778 0,2707 

80330021779 1,6419 

80330021780 0,7845 

80330021781 0,0892 

80330021782 0,4554 

80330021783 0,3372 

80330021784 0,3497 

80330021785 0,1387 

80330021786 0,5872 

80330021837 0,0879 

80330021838 0,0776 

80330021848 0,7766 

80330021849 0,0159 

80330021852 0,0009 

80330021853 0,0117 

80330021860 0,0106 

80330030444 0,001 

80330031748 0,0441 

80330032513 0,8261 

80330032983 0,0027 

80330033065 0,3753 

80330033066 0,1716 

80330033067 0,0037 

80330033068 0,0048 

80330033069 0,0028 

80330033070 0,0022 
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80330033071 0,0032 

80330033072 0,0111 

80330033077 0,4796 

80330033078 0,1235 

80330040612 0,5887 

80330040613 4,0489 

80330040629 10,7718 

80330040630 0,2212 

80330040631 4,4882 

80330040632 0,2362 

80330040633 0,0764 

80330040660 0,0384 

80330040737 0,1408 

80330040738 0,8699 

80330040739 0,2436 

80330040742 0,3006 

80130010157 3,6365 

80330021844 1,0697 

80330021850 0,7785 

80330021851 1,9211 

80130040156 1,4762 

80130010168 1,4989 

80130010177 0,0546 

80130021413 2,1911 

80130033081 1,2143 

80330030436 4,2163 

80330030438 2,3548 

80330033096 0,0643 

80130030012 0,0191 

80130030095 2,5381 

80330010296 1,4558 

80330011291 0,2746 

80330011293 0,5589 

80330011310 0,2448 

80330011335 0,0627 

80330030441 0,228 

80330030442 0,037 

80330030443 0,0782 

80330040553 1,5866 

80330011134 7,1887 

80330021771 0,0906 

80330033079 0,0207 

80330033080 0,0032 

80330033087 0,0067 

80330033088 0,0076 

80330033089 0,0041 
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80330033090 0,0075 

80330033091 0,0028 

80330033092 0,0029 

80330033093 0,017 

80330033094 0,089 

80330033095 0,0734 

80330040552 0,0038 

80330033082 0,28 

80330033086 2,95 

80330033074 2,6 

 

2. Zemes vienību platība tiks precizēta pie zemes kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Lēmumu nosūtīt  elektroniski Valsts zemes dienestam. 

 

Lēmums Nr.1712 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par Saulkrastu novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte izskaidro, kuras zemes vienības tiks 

uzņemtas bilancē un kuras zembilancē. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista 23.04.2020. iesniegumu, Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome), ir izvērtējusi 

VZD sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par 

rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma 

tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta 

piederība vai piekritība (turpmāk – saraksts). 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 

Kabinets 2016.gada 28.janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Saulkrastu novada lauku apvidū”. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu un 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) “Par zemes reformas 

pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”, Ministru kabinets 2016.gada 28.janvārī izdevis 

rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, noteiktā termiņā nav saņemti Latvijas 

Republikas ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību.  

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

 Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.pantu un uz likuma „Par grāmatvedību” 

2.pantu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 



20 

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

zembilancē jaunas zemes vienības, 2019.gada 31.decembri, saskaņā ar sarakstu: 

 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

platība, 

ha 

Zemes 

vienības 

kadastrālā 

vērtība 

(EUR) 

80130010005 0,0177   

80130040235 0,3072 434 

80130050199 1,9156 2688 

80330010586 0,0106 498 

80330010591 0,0031 4 

80330010927 0,0036 319 

80330010947 0,0042 350 

80330011029 0,0253 28 

80330011066 0,0302 42 

80330011133 0,4887 686 

80330011301 0,1361 210 

80330011302 0,0915 126 

80330011311 1,8726 2618 

80330020103 0,0416 56 

80330020597 0,0298 1707 

80330020598 0,0015 51 

80330021778 0,2707 350 

80330021779 1,6419 2282 

80330021780 0,7845 1092 

80330021781 0,0892 112 

80330021782 0,4554 630 

80330021783 0,3372 476 

80330021784 0,3497 364 

80330021785 0,1387 182 

80330021786 0,5872 826 

80330021837 0,0879 126 

80330021838 0,0776 112 

80330021848 0,7766 1036 

80330021849 0,0159 21 

80330021852 0,0009 1 

80330021853 0,0117 14 

80330021860 0,0106 14 

80330030444 0,001 57 

80330031748 0,0441 56 

80330032513 0,8261 1260 

80330032983 0,0027 100 

80330033065 0,3753 532 

80330033066 0,1716 238 
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80330033067 0,0037 228 

80330033068 0,0048 285 

80330033069 0,0028 171 

80330033070 0,0022 114 

80330033071 0,0032 171 

80330033072 0,0111 626 

80330033077 0,4796 672 

80330033078 0,1235 168 

80330040612 0,5887 826 

80330040613 4,0489 5670 

80330040629 10,7718 15064 

80330040630 0,2212 294 

80330040631 4,4882 6272 

80330040632 0,2362 336 

80330040633 0,0764 112 

80330040660 0,0384 45 

80330040737 0,1408 196 

80330040738 0,8699 1218 

80330040739 0,2436 336 

80330040742 0,3006 420 

 

2. Par atbildīgo personu noteikt Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas 

Nekustamā īpašuma speciālistu Arti Blankenbergu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1713 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par Saulkrastu novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista 23.04.2020. iesniegumu, Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome), ir izvērtējusi 

VZD sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par 

rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma 

tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta 

piederība vai piekritība (turpmāk – saraksts). 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, Ministru 

Kabinets 2016.gada 28.janvārī ir izdevis rīkojumu Nr.96 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Saulkrastu novada lauku apvidū”. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 34.pantu un 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) “Par zemes reformas 

pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”, Ministru kabinets 2016.gada 28.janvārī izdevis 

rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, noteiktā termiņā nav saņemti Latvijas 

Republikas ministriju izvērtējumi par sarakstā norādīto zemes vienību piekritību vai piederību.  
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Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajai daļai, rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

 Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.pantu un uz likuma „Par grāmatvedību” 

2.pantu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

jaunas zemes vienības ar 2019.gada 31.decembri, saskaņā ar sarakstu: 

 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

 

platība, 

ha 

Zemes vienības 

kadastrālā 

vērtība (EUR) 

80130010157 3,6365 5096 

80330021844 1,0697 100 

80330021850 0,7785 80 

80330021851 1,9211 190 

80130040156 1,4762 2072 

80130010168 1,4989 2100 

80130010177 0,0546 4270 

80130021413 2,1911 3066 

80130033081 1,2143 1694 

80330030436 4,2163 422 

80330030438 2,3548 235 

80330033096 0,0643 6 

80130030012 0,0191  28 

80130030095 2,5381 3556 

80330010296 1,4558 146 

80330011291 0,2746 378 

80330011293 0,5589 56 

80330011310 0,2448 336 

80330011335 0,0627 98 

80330030441 0,228 23 

80330030442 0,037 2276 

80330030443 0,0782 109 

80330040553 1,5866 2170 

80330011134 7,1887  163932 

80330021771 0,0906 5121 

80330033079 0,0207 1138 

80330033080 0,0032 171 

80330033087 0,0067 398 
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80330033088 0,0076 455 

80330033089 0,0041 228 

80330033090 0,0075 455 

80330033091 0,0028 171 

80330033092 0,0029 171 

80330033093 0,017 996 

80330033094 0,089 4482 

80330033095 0,0734 3486 

80330040552 0,0038 378 

80330040555 0,0014 120 

80330033082 0,28 28 

80330033086 2,95 295 

80330033074 2,6 260 

 

2. Par atbildīgo personu noteikt Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas 

Nekustamā īpašuma speciālistu Arti Blankenbergu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1714 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” 

realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. Informē par neapstiprināto Lauku Atbalsta dienesta projektu apgaismojuma izbūvei  

Baltijas ielas posmā. 

A.Horsts noskaidro vai tiks veikta dubultās virsmas apstrāde. 

M.Petruševica atbild apstiprinoši. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītāja 27.04.2020. 

iesniegumu par Lauku Atbalsta dienesta (LAD) projekta „Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” 

finansēšanu un ņemot vērā, ka projekta kopējās izmaksas ir 195 685,66 EUR, no kurām 

attiecināmās izmaksas ir 164 985,66 EUR un publiskais finansējums ir 147 867,32 EUR, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Projekta „Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 

2020.gadā uz pieciem gadiem 159 578,20 EUR apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2021. projekta “Saulkrastu novada 

grants ceļu pārbūve” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

 

Lēmums Nr.1715 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
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Ziņo N.Līcis par noslēgtā nomas līguma nosacījumiem. Ierosina pagarināt līgumu līdz 2021.gada 

8.janvārim. 

A.Horsts noskaidro, kāds ir projekta realizācijas termiņš. 

SIA “Ancāns.lv” pilnvarotā persona Artūrs Ancāns atbild, ka projekts ir jārealizē līdz rudenim un 

prezentē plānoto projektu, izveidojot bērnu izklaides parku “Zivs kokā”. 

B.Veide noskaidro vai minētā iecere ir saskaņota ar vides pārvaldi un kāda būs ietekme uz vidi. 

A.Ancāns atbild, ka nav veikts saskaņojums un nav dzirdējis, ka tas būtu nepieciešams. 

Diskusija par saskaņojuma nepieciešamību. Diskusijā piedalās B.Veide un A.Ancāns.  

N.Līcis ierosina līgumu pagarināt līdz 2020.gada 31.decembrim. 

O.Vanaga noskaidro vai teritorija tiks ierobežota. 

A.Ancāns atbild piekrītoši.   

Diskusija par teritorijas ierobežošanas veidiem. Diskusijā piedalās B.Veide, E.Grāvītis, A.Ancāns 

un L.Vaidere. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome)  14.04.2020. ir saņēmusi SIA “Ancāns.lv” 

pilnvarotā pārstāvja 14.04.2020.iesniegumu, kurā, tostarp,  lūgts pagarināt starp Domi un SIA 

“Ancāns.lv”  2019.gada 8.janvārī noslēgtā līguma (turpmāk – Līgums) 2.2.punktā noteikto mērķa 

realizācijas termiņu par vienu gadu. 

Dome izvērtējot 14.04.2020.iesniegumā izteikto lūgumu konstatē: 

1) Līguma 2.2.punkts noteic, ka labiekārtojuma elementu, kas atrodas publiskajā ārtelpā, 

piemēram, soliņa, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojuma, atsevišķas laternas un apgaismes 

ķermeņa, laipas, velosipēdu statīva, uzstādīšana, kas kalpo kā objekts tūristu piesaistīšanai, 

realizācijas termiņš ir 1 (viens) gads no Līguma noslēgšanas brīža.  

2) Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā ir uzsākts darbs pie Līgumā noteiktā mērķa 

realizācijas, proti, izstrādāta un 22.08.2019. iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija 

(paskaidrojuma raksts), taču Līgumā noteiktajā termiņā Līguma 2.2.punktā noteiktā mērķa 

realizācija nav notikusi. 

3) Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 17.01.2020. lēmumu par projekta iesnieguma 

atbilstību noformēšanas prasībām un publiska finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta 

iesnieguma apstiprināšanu (turpmāk – LAD lēmums) SIA “Ancāns.lv” ir iesniedzis projekta 

iesniegumu, kas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvaldē reģistrēts ar Nr. 

40203174607. 

4) 17.01.2020. saņemts LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.  Saskaņā ar 

LAD lēmumu attiecināmās izmaksas projekta īstenošanas gadījumā ir EUR 39499,24 un ir 

noteikts, ka projekta īstenošana uzsākama ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

5) Saskaņā ar noslēgtā Līguma 7.2.punktu, Dome ir tiesīga lauzt noslēgto līgumu, ja 

Līgumā noteiktajā termiņā nav uzstādīti Līguma 5.1.5. un 5.1.6. punktā norādītie labiekārtojuma 

elementi. Uz doto brīdi Dome nav izmantojusi šīs tiesības. 

6) Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.350) 53. punktam 

“Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma 

termiņu [..]”. Lai gan MK noteikumi Nr.350 nenosaka kārtību, kādā var tikt grozīti citi līgumā 

noteiktie termiņi, Domes ieskatā grozot citus Līgumā noteiktos termiņus ir piemērojams MK 

noteikumu Nr.305 53.punktā noteiktais princips un konkrētajā gadījumā ir jāizvērtē vai Līguma 

2.2.punktā noteiktā termiņa pagarināšana ir lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm. 

7) Starp pusēm noslēgtā Līguma 6.2.punkts nosaka, ka Līguma noteikumus var grozīt, 

pusēm rakstiski vienojoties. 

8) Dome ievērojot MK noteikumus Nr.350, noslēgtā Līguma 6.2.punktu un izvērtējot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, norāda, ka Saulkrastu novada attīstības stratēģijas 

2014.-2026.gadam, Saulkrastu novada attīstības programmā kā stratēģiskais mērķis Nr.1 definēts, 

ka Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliģences un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā, tostarp, 
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Starptautiskie tūrisma katalogi rekomendē Saulkrastus kā intelektuālā un veselības tūrisma, kā arī 

ģimeņu atpūtas tūrisma gala mērķi. Atbilstoši Iesniegumā norādītajai informācijai, nekustamajā 

īpašumā ir plānots izveidot bērnu izklaides parku “Zivs kokā”. Ņemot vērā norādīto, kā arī to, ka 

SIA “Ancāns.lv” nomātajā nekustamajā īpašumā plāno investēt kopā 39 499.24 EUR var 

konstatēt, ka ir lietderīgi pagarināt noslēgtā Līguma 2.2.punktā noteikto Zemesgabala 

izmantošanas mērķa realizācijas termiņu, lai SIA “Ancāns.lv” varētu realizēt plānoto projektu, 

tādā veidā nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem jaunu tūrisma un atpūtas objektu. 

Domes sēdē uzklausot SIA “Ancāns.lv” pilnvaroto personu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.aprīļa (protokols Nr.4/2020§11) atzinumu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt vienošanos pie 2019.gada 8.janvārī noslēgtā līguma par Līguma 2.2. punktā 

noteiktā termiņa pagarināšanu līdz  2020.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja SIA “Ancāns.lv”, norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 

spēku. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1716 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.14 apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro kā minētie grozījumi ietekmēs potenciālo līdzfinansējumu saņemšanu māju 

renovēšanai. 

SIA “iAudits” valdes priekšsēdētāja Santa Kalniņa izskaidro, ka minētie saistošo noteikumu 

grozījumi, kuri attiecas uz deputātu lemto kārtību, nemainās. Informē, ka grozījumi ir Finanšu 

ministrijas prasība par atbalsta piešķiršanu no pašvaldības, kura būs jāreģistrē Finanšu ministrijas 

uzturētajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā.  

A.Horsts noskaidro vai var rasties situācija, ka kāda no mājām nesaņem granta projektu konkursa 

finansējumu.  

S.Kalniņa atbild noraidoši un izskaidro atbalsta piešķiršanas kārtību.  

 

Ievērojot Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites 

un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” prasības, kas nosaka 

atbalsta sniedzēja pienākumu izvērtēt saimnieciskās darbības veicēja atbilstību Eiropas Komisijas 

2013.gada 18.decembra Regulā Nr.1407/2013 noteiktajiem ierobežojumiem un tiesības saņemt 

atbalstu līdz noteiktam limitam, papildināti un precizēti Saulkrastu novada pašvaldības saistošie 

noteikumi. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt grozījumus Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.14 „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”. 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, izpilddirektoram 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1717 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ievērojot Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites 

un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” prasības, kas nosaka 

atbalsta sniedzēja pienākumu izvērtēt saimnieciskās darbības veicēja atbilstību Eiropas Komisijas 

2013.gada 18.decembra Regulā Nr.1407/2013 noteiktajiem ierobežojumiem un tiesības saņemt 

atbalstu līdz noteiktam limitam, papildināti un precizēti Saulkrastu novada pašvaldības saistošie 

noteikumi. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt grozījumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās”. 

2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, izpilddirektoram 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1718 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par atbalstu krīzes situācijā laika posmā no 2020.gada 13.maija līdz 2020.gada 31.maijam 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina sniegt atbalstu tādā pašā apmērā kā aprīļa mēnesī. Noskaidro vai lemjošajā 

daļā nepieciešams norādīt precīzu atbalsta piešķiršanas datumu “no 2020.gada 13.maija līdz 

2020.gada 31.maijam”, vai pietiktu tikai ar vārdiem “2020.gada maija mēnesi”. 

Diskusija par atbalsta piešķiršanas datuma norādīšanu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča, N.Līcis, 

K.Mozga, O.Vanaga un L.Vaidere. 
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N.Līcis ierosina precizēt lēmuma 2.punktu, norādot, ka atbalsts tiek piešķirts par 2020.gada maija 

mēnesi un precizēt lēmuma nosaukumu uz “Par atbalstu krīzes situācijā 2020.gada maija mēnesī”. 

K.Mozga nepieciešams precizēt lēmumā EKK numuru. 

Diskusija par EKK numura precizēšanu. Diskusijā piedalās G.Vīgants, K.Mozga un N.Līcis. 

K.Mozga informē, ka 108 bērniem ir izsniegti kopā 216 pārtikas taloni un izskaidro, ka katram 

bērnam pienākas 2 pārtikas taloni, katrs 14 eiro vērtībā kopā 28 eiro. Ziņo, ka par aprīli, pārtikas 

pakas ir saņēmuši 167 bērni. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

2020.gada 1.aprīlī Saulkrastu novada domē tika pieņemts lēmums Nr.1680 Par valsts budžeta 

dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu , ka noteic, ka: 

- saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, izlietot tās 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi 

no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas); 

- Pašvaldībā aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi, izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 

8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai 

vietas). 

2020.gada 6.aprīlī Saulkrastu novada domē tika pieņemts lēmums Nr.1686 Par atbalstu krīzes 

situācijā, kas cita starpā, noteic, ka atbalsts tiek piešķirts par laika periodu no 2020.gada 1.aprīļa 

līdz 2020.gada 14.aprīlim. Gadījumā, ja ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta, lēmums ir spēkā 

līdz ārkārtējās situācijas beigām. Lēmumā paredzēts piešķirt atbalstu pārtikas paku veidā, 28.00 

apmērā. 

 Valstī ārkārtējā situācija ir noteikta līdz 2020.gada 12.maijam. Domes rīcībā nav 

informācijas par mācību procesa norises klātienē atsākšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 punktu un ņemot vērā to, ka pašvaldības 

budžetā ir paredzēti līdzekļi bērnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka atbalstu var saņemt tās ģimenes, kuras atbilst 2020.gada 1.aprīļa Saulkrastu 

novada domes lēmumā Nr.1680 un  2020.gada 6.aprīļa Saulkrastu novada domes lēmumā 

Nr.1686 noteiktajiem kritērijiem un, kuras ar iesniegumu (rakstisku vai mutvārdu) ir 

vērsušās pēc palīdzības Saulkrastu novada Sociālajā dienestā. 

2. Atbalsts tiek piešķirts par 2020.gada maija mēnesi.  

3. Izdevumus segt no pašvaldības Sociālā dienesta – sociālie pabalsti budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem un piešķirtās mērķdotācijas.   

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga Saulkrastu novada Sociālā dienesta vadītāja. 

 

Lēmums Nr.1719 protokola pielikumā. 
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§26 

Par  Saulkrastu  novada teritoriālās vienības “Saulkrastu pilsēta” robežu grozīšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro ko minētais lēmums dod un kādā būs tālākā rīcība. 

N.Līcis izskaidro, ka uz doto brīdi šis ir konceptuāls lēmums, kurā norāda, ka pilsētā iedzīvotāju 

skaits ir stabili virs 5000, kas tālāk atļautu pieteikt Saulkrastus kā reģionālās nozīmes attīstības 

centru, kā arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, tad varētu noteikt precīzu Saulkrastu pilsētas 

robežu.  

A.Horsts noskaidro vai minētais jautājums tiks risināts pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

N.Līcis atbild, ka to nav iespējams tik ātri atrisināt. Izskaidro kārtību kā tiek grozītas novada 

robežas. 

E.Grāvītis informē, ka lēmumu, tuvākajā laikā, būs nepieciešams papildināt.  

Diskusija par lēmuma precizēšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, E.Grāvītis un N.Līcis. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada teritorijas apdzīvojuma struktūra ir veidojusies pakāpeniski, sekojot un 

pielāgojoties teritorijas ģeogrāfiskajam novietojumam un  infrastruktūra attīstībai. 1933. gadā 

Pēterupes un Neibādes ciemus apvieno vienā ciemā ar nosaukumu – Saulkrasti. 1950. gadā 

Saulkrastiem pievieno Pabažus. 1967. gadā Saulkrastiem pievieno Zvejniekciemu. 1991. gadā 

Saulkrasti iegūst pilsētas statusu un tiek apstiprināta esošā pilsētas robeža.  

2007. gadā tiek pabeigta Saulkrastu apvedceļa A1 izbūve, faktiski sadalot novadu 2 daļās, 

dārzkopības ciemi (Ainava, Astra, Āres, Banga, Gaisma, Jubileja, Ķīšupe-1, Ķīšupe-2, Liepaine, 

Lilaste, Līči, Mežvidi, Priedes, Roze, VEF-Pabaži, VEF-Biķernieki, Saulainā ieleja, Saulīte, 

Selga, Silmala, Veselība, Vēsma, Zeme) un pārējā teritorija ar Zvejniekciemu. 

Šobrīd Saulkrastu pilsēta un  Zvejniekciems veido vienotu, līdzīgi apbūvētu teritoriju ar vienotu 

ceļu tīklu un kopēju ūdenssaimniecības sistēmu, iekļaujoties kopējā  Saulkrastu aglomerācijā. 

Aglomerācijā patstāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir aptuveni 6500.  

Ņemot vērā minētos apstākļus, nepieciešams precizēt pilsētas robežu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8. panta (4) daļa nosaka, ka novada dome 

var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to netiek grozīta novada 

robeža. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt Saulkrastu pilsētas robežas paplašināšanu.  

 

Lēmums Nr.1720 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:42 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 07.05.2020. 


