
 
Saulkrastu novada dome 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 27. maijs           Nr.18/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 27. maijs 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 27.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par atļauju savienot amatus 

• Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

• Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

• Par vienošanās slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2019. gada 

31. janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi” īstenošanu Nr.6-APSD -42-2019 

• Par meža īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 

• Par SIA “Nauja” 2020.gada 17.aprīļa sūdzību par Saulkrastu novada būvvaldes 

20.03.2020 atzinumu 

• Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo 

elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbi" 

• Par 10.klases izveidi 2020./2021. mācību gadā 

• Par Saulkrastu pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

• Par atļauju savienot amatus pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam 

 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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E.Grāvītis aicina jautājumu “Par Saulkrastu pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata 

apstiprināšanu” izņemt no Domes sēdes darba kārtības, sakarā ar to, ka jautājumam ir pievienoti 

daudz un apjomīgi pielikumi, ar  kuriem, īsajā laika periodā, nebija iespējams iepazīties. 

Diskusija par jautājuma “Par Saulkrastu pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu” 

izskatīšanu Domes sēdē. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis un A.Ancāns. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par priekšlikumu par jautājuma “Par Saulkrastu pašvaldības 

2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu” neiekļaušanu darba kārtībā. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 5 (N.Līcis, 

S.Ancāne, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību bez jautājuma “Par Saulkrastu 

pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu”. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- 1 (S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 27.05.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.04.2020. domes sēdes un 19.05.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

3. Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.novembra sēdes lēmuma Nr.1487 “Par zemes 

nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/” atcelšanu, un par grozījumiem 2012.gada 

30.maijā  noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.01.-19.2/Li178  

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu  

5. Par zemes vienības atdalīšanu, pievienošanu zemes īpašumam,  nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  nosaukuma un adreses piešķiršanu, lietošanas 

mērķa noteikšanu  

8. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

9. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

10. Par nosaukuma maiņu  

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

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu  

13. Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bīriņu ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā  

14. Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Skolas ielā 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā  

15. Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bērzu alejā 5,  Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā  

16. Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā  
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17. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atvasināšanu un 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

18. Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā rīcības un investīciju plāna 

apstiprināšanu  

19. Par nekustamā īpašuma patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu  

20. Par izziņas izsniegšanu SIA „Saulkrastu tenisa klubs”  

21. Par lokālplānojuma "Jaunastras" izstrādes uzsākšanu  

22. Par lokālplānojuma "Ciemgaļi" izstrādes uzsākšanu  

23. Par lokālplānojuma "Apiņi" izstrādes uzsākšanu  

24. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads lietošanas 

mērķi 

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

pakalpojuma nodrošināšanu  

26. Par līguma noslēgšanu ar SIA „ AL818” par pašvaldības līdzfinansēta privātās pirmsskolas 

izglītības iestādes  pakalpojuma nodrošināšanu  

27. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

28. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

30. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

31. Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 

32. Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un 

paziņošanas kārtība” apstiprināšanu  

33. Par iekšējo noteikumu “Dokumentu pārvaldība  Saulkrastu novada domē” apstiprināšanu  

34. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā  

35. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai  

36. Par kapitālsabiedrību 2019.gada pārskatu izskatīšanu  

37. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances  

38. Par meža īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances  

39. Par nekustamā īpašuma ,,Priedes 200’’, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

izslēgšanu no pašvaldības bilances  

40. Par nepabeigtās būvniecības projektu izslēgšanu no pašvaldības bilances  

41. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu  

42. Par projekta "Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai Saulkrastu novadā" īstenošanu  

43. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada budžeta ieņēmumos un izdevumos 2020.gada 

aizdevuma līgumam  

44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  Devītā iela 135, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  Devītā iela 20, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

46. Par atļauju savienot amatus 

47. Par reorganizāciju Saulkrastu novada domes iestādēs 

48. Par atļauju savienot amatus 

49. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

50. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

51. Par vienošanās slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2019. gada 31. 

janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanu Nr.6-APSD -42-2019 
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52. Par meža īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 

53. Par SIA “Nauja” 2020.gada 17.aprīļa sūdzību par Saulkrastu novada būvvaldes 20.03.2020 

atzinumu 

54. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo 

elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbi" 

55. Par 10.klases izveidi 2020./2021. mācību gadā 

56. Par atļauju savienot amatus pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.04.2020. domes sēdes un 19.05.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 29.04.2020. domes sēdes un 

19.05.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka gandrīz visi lēmumi ir izpildīti, 

izņemot jautājumus, kuri saistīti ar saistošajiem noteikumiem, jo nepieciešams veikt 

papildinājumus. Ziņo par projektu darba virzību un termiņiem.  

E.Grāvītis noskaidro vai ir radies risinājums, saistībā ar Saulkrastu pašvaldības policijas papildus 

telpu piešķiršanu. 

A.I.Zaharāns atbild, ka papildus telpa daļēji ir izremontēta, bet jautājums par to, kurai iestādei tā 

tiks piešķirta, vēl tiks risināta. 

E.Grāvītis informē, ka no Saulkrastu pašvaldības policijas iesnieguma var saprast, ka tas varētu 

sarežģīt pašvaldības policijas darbu. 

A.I.Zaharāns ziņo, ka jānoskaidro no paša vadītāja, kādi ir tie aspekti, kas varētu sarežģīt 

pašvaldības policijas darbu. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.novembra sēdes lēmuma Nr.1487 “Par zemes 

nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/” atcelšanu, un par grozījumiem 2012.gada 

30.maijā  noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.01.-19.2/Li178 

 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts noskaidro, kas ir mainījies no 2019.gada 27.novembra, kad tika pieņemts lēmums par 

zemes noma līguma izbeigšanu. 

N.Līcis izskaidro, ka tajā brīdī nomniece bija izteikusi vēlmi izpirkt nekustamo īpašumu, bet 

vēlāk savu iesniegumu atsauca, tādēļ tiek atcelts lēmums par līguma izbeigšanu. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) iesniegts /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/, 

deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 27.aprīļa iesniegums (turpinājumā – Iesniegums). 

Iesniegumā lūgts pagarināt 2012.gada 30.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.01.-19.2/Li178, 

ar kuru lietošanā nodota zemes vienība, kadastra apzīmējums 80330031613, pēc adreses Astotā 

iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, ar kopējo platību 0,0510 ha, uz nākamo termiņu. 

Zemes nomas līguma pagarināšana nepieciešama būvniecības ieceres turpināšanai, kas tika veikta, 

pamatojoties uz 2012.gadā saskaņoto būvprojektu, un sevī ietver būvniecību adresē Astotā iela 23, 

VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts un tai blakus pieguļošajā teritorijā pēc adreses Astotā iela 24. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

  Pamatojoties uz Domes 2012.gada 30.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5§56) 2012.gada 

1.jūnijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums ar reģ.Nr.01.-19.2/Li178 

(turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

80330031613, adrese: Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
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kopplatība: 0,0510 ha (platība tiks precizēta pie instrumentālās uzmērīšanas). Līgums stājās spēkā 

ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2022.gada 1.jūnijam.  

  Uz Līguma noslēgšanas brīdi nekustamais īpašums Astotā iela 24, VEF - Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nebija nostiprināts zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada 

pašvaldības vārda. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000510216 

datiem, sākot ar 2012.gada 18.septembri, nekustamā īpašuma Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 003 1613, īpašnieks ir Saulkrastu 

novada pašvaldība. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8033 

003 1613) ar platību 0,0584 ha. 

Dome 2019.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1487 “Par zemes nomas līguma 

izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/”, kas paredzēja ar 2019.gada 1.decembri izbeigt 2012.gada 1.jūnijā 

noslēgto zemes nomas līgumu (reģ. 01.-19.2/Li178) ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330031613, nomu. Minētais 

lēmums paredzēja, ka par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēdzama rakstiska vienošanās.  

Atbilstoši Līguma 6.2.punktam “Līguma noteikumus var grozīt, līgumslēdzējiem rakstiski 

vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas. Šajā Līgumā paredzētajos gadījumos Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt 

Līguma nosacījumus.” 

 Uz 2020.gada 29.janvāri rakstiska vienošanās ar /vārds, uzvārds/ nav noslēgta. Atbilstoši 

Nomas līguma 6.3.punktam “Domstarpības Līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja 

vienošanās nevar panākt, strīds ir risināms tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.” 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka nomas attiecības ar /vārds, uzvārds/ nav 

uzskatāmas par izbeigtām, līdz ar to, Domes 2019.gada 27.novembrī lēmums Nr.1487 “Par zemes 

nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/” ir atceļams. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, nostiprināts zemesgrāmatā pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Līguma 

6.2.punktu, ir jāveic grozījumi Līgumā. 

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

iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar platību 0,0584 ha, kadastrālā 

vērtība ir EUR 2879,00. Saskaņā ar Līgumu zemesgabala nomas maksa gadā ir 0,5% no 

kadastrālās vērtības, līdz ar to, zemes nomas maksa 2020.taksācijas gadā ir EUR 14,40 (bez PVN 

21%).  

Domes rīcībā ir dārza mājas (jaunbūves), ar adresi: Astotā iela 23, VEF – Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra apzīmējums 8033 003 2917, 8033 003 2964, 8033 

003 1612), tehniskais projekts (turpmāk – Projekts), kurš izstrādāts pamatojoties uz Saulkrastu 

būvvaldes 2012.gada 26.jūnija Plānošanas un arhitektūra uzdevumu Nr.55/2012. 

2013.gada 12.augustā Saulkrastu novada būvvalde ir akceptējusi Projektu dārza mājas 

jaunbūvei /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašumā  Astotā iela 23, VEF – Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  

Izskatot /vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/ deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 

27.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2012.gada 

1.jūnija zemes nomas līguma ar reģ.Nr.01.-19.2/Li178 6.2.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu 

(protokols Nr.5/2020), 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 (S.Osīte), „ATTURAS”- nav, 
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NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr.1487 “Par 

zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/.” 

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

2020.taksācijas gadā zemes nomas maksa EUR 14,40 (četrpadsmit euro 40 centi) un EUR 

3,02 (trīs euro 02 centi) 21% PVN, kopā EUR 17,42 (septiņpadsmit euro 42 centi) gadā. 

3. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) vienošanos par grozījumiem 2012.gada 

30.maijā noslēgtā zemes nomas līgumā ar reģ.Nr.01.-19.2/Li178. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

adrese: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.1728 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot SIA ,,Azimuts inženierizpēte’’ valdes locekles 20.04.2020. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Vainadziņi’’, Bātciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un adreses 

piešķiršanu. Pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, 

08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kurš 

nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes 

vienību, un Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 

(prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA ,,Azimuts inženierizpēte” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam ,,Vainadziņi’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80330040665). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra apz.80330040812) 

– ,,Rasas’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt 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 

0.32 ha.  

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra apz.80330040813) 

– ,,Vainadziņi’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt dalīto 
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lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.12 

ha, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

kods 1101, platība 0.03 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.41 ha. 

4.  Lēmumu par jaunu adresi nosūtīt SIA ,,Talo Invest’’ uz adresi Vējavas iela 10 k-1-30, LV- 

1035. 

5. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,,Azimuts inženierizpēte’’. 

6. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

7. 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.1729 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par zemes vienības atdalīšanu, pievienošanu zemes īpašumam,  nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista, 05.05.2020. iesniegumu 

par ielas nosaukuma maiņu Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un zemes vienības 

pievienošanu īpašumam Neibādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  pamatojoties uz 

Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 

noteikumi” 10. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 

80130020001, atdalot zemes vienību ar kadastra apz. 80130020192. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apz.80130020192 piešķirt nosaukumu  Neibādes 

iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.3465 ha. 

3. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80130020192, platība 0.3465 ha, pievienot 

īpašumam Neibādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80130020090, kā trešo 

zemes vienību. 

4. Novada attīstības nodaļai veikt īpašuma pārreģistrāciju zemesgrāmatā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1730 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 
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 Izskatot SIA ,,Deltas kompānija’’ zemes ierīcības un kadastra daļas vadītājas 22.04.2020. 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Jespari’’, 

Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu un adreses piešķiršanu. Pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024.gadam grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, 

Civillikuma 1036. pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas 

noteikumi” 11.punktu, kurš nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau 

veidojot jaunu zemes vienību, un Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un 20.06.2006. Ministru 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 

13.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 

(prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA ,,Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam ,,Jespari’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80330040029). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra apz.80330040815) 

un ēkām – ,,Jaunjespari’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, 

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

0.12 ha, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, kods 1101, platība 0.025 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.42 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0.3473 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra apz.80330040814) 

un ēkām – ,,Jespari’’, Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt 

dalīto lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.17 ha, 

, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 

0.4093 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, 

platība 0.3325 ha. 

4.  Lēmumu par jaunu adresi nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

5. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,,Delta kompānija’’. 

6. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

7. 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.1731 protokola pielikumā. 

 

 

§7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  nosaukuma un adreses piešķiršanu, 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo B.Veide. 
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Izskatot AS ,,Mērniecības centrs MC’’ sertificēta mērnieka 29.04.2020. iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidrižu iela 22C, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma un adreses 

piešķiršanu.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, Civillikuma 1036. pantu, 08.12.2015. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. un 11.punktu, kuri nosaka, ka 

ielai piešķir nosaukumu pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un adresi apbūvei paredzētai zemes 

vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību, un Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas 

nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un 

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

A.Horsts, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt AS ,,Mērniecības centrs MC” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Vidrižu iela 22C, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80130040188). 

2. Piešķirt nosaukumu zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra 

apz.80130040014) – Mazā Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt 

lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.0999 ha.  

3. Piešķirt nosaukumu zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra 

apz.80130040013) – Mazā Vidrižu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, 

noteikt 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, kods 0501, platība 0.5114 ha.  

4. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.3 (kadastra apz.80130040015) 

– Mazā Vidrižu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700, platība 0.12 ha.  

5. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.4 (kadastra apz.80130040016) 

– Mazā Vidrižu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700, platība 0.12 ha. 

6. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.6 (kadastra apz.80130040018) 

– Mazā Vidrižu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700, platība 0.12 ha. 

7. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.5 (kadastra apz.80130040017) 

– Mazā Vidrižu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700, platība 0.12 ha. 

8. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.7 (kadastra apz.80130040019) 

– Vidrižu iela 22C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt dalīto lietošanas mērķi 

– daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701 platība 0.27 ha un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1335 ha. 

9. Lēmumu par piecām jaunām adresēm nosūtīt SIA ,,Auction Europe’’. 
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10. Lēmumu elektroniski nosūtīt AS ,,Mērniecības centrs MC’’. 

11. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

12. 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.1732 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 23.04.2020. iesniegumu par nekustamā 

īpašuma ,,Kacas -1’’, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sadali, zemes 

vienības atdalīšanu,  pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. 

noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 15. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Kacas-1’’, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330032865, atdalot zemes vienību ar kadastra apz. 

80330032903, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330032903, platība 7.6 ha, nosaukumu 

,,Meža Kacas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot  zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 7.6 ha. 

3. Lēmumu un rēķinu par vienu adresi nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas 

adresi /adrese/.   

4. 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.1733 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu,  nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista, 05.05.2020. iesniegumu 

par ielas nosaukuma maiņu zemes vienībai ar kadastra apz.80130040008, Krasta iela, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, un jauna zemes īpašuma izveidošanu,  pamatojoties uz Civillikuma 1036. 

pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 



11 

 

apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apz.80130040008 no nekustamā īpašuma Krasta 

iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130010355, veidojot jaunu zemes 

īpašumu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apz.80130040008 piešķirt nosaukumu Putnu iela, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.0819 ha. 

3. Novada attīstības nodaļai veikt īpašuma pārreģistrāciju zemesgrāmatā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1734 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par nosaukuma maiņu  

Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 30.04.2020. iesniegumu par 

nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ,,Kareivji’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.05.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdē, protokols Nr.05/2020, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ 

Adresācijas noteikumi” 15.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. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam no ,,Kareivji’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, LV- 2161 uz nosaukumu ,,Terabītija’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV 

2161, saglabājot iepriekšējo zemes lietošanas mērķi. 

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

3. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

Lēmums Nr.1735 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts noskaidro vai nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas vadītājs ir apsekojis minēto 

teritoriju. 

Juriste Vita Spitane informē, ka nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas priekšsēdētāja ir 

atvaļinājumā. 
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A.Horsts ziņo, ka par minēto teritoriju ir bijušas sūdzības, kur ir izbūvēts privāts tilts, par kuru, 

kāda no nomas zemju īpašniecēm, pieprasa maksu par pārvietošanos pa minēto tiltu. 

Diskusija par izveidoto maksas tiltu. Diskusijā piedalās B.Veide, A.Horsts, S.Osīte, A.Aparjode 

un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.aprīlī saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 9.aprīļa iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000410102, nekustamā īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra 

numuru 8013 004 0183, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0009, 1,8359 

ha platībā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu (sēdes protokols 

Nr.4§12.) 2015.gada 1.aprīlī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums 

(turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā  sakņu dārza uzturēšanai zemes īpašuma 

Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 500 m2 

platībā. Līgums stājās spēkā 2015.gada 1.aprīlī un bija spēkā līdz 2020.gada 31.martam. 

Ņemot vērā to, ka Iesniegums iesniegts pēc Līguma termiņa beigām, nav pamata pagarināt 

Līguma termiņu, bet noslēdzams jauns zemes nomas līgums. 

  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 30.3.apakšpunktā (nomas maksa gadā – 1,5% 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” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) 3.3.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības 

zemesgabala nomas maksa gadā, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 

ierīkošanai 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 500 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 68,60 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 4,80 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 500 m2 nomas maksa gadā ir mazāka par Saistošo noteikumu 

3.3.punktā noteikto, tādēļ ir pamats noteikt zemes nomas maksu – 28 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. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 9.aprīļa iesniegumu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28., 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” 3.3.apakšapunktu, atbilstoši Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumam 

(protokols Nr.5/2020), 
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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. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) 

no 2020.gada 1.jūnija par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 500 m2 platībā, 

nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi)  un EUR 5,88 

(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 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 zaudē spēku. 

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

 

Lēmums Nr.1736 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis izskaidro, ka Jūras prospektā tiek veikts pievedceļa rekonstrukcija un izbūvētā ietve 

nedaudz atrodas privātpersonai piederošajā nekustamajā īpašumā, tādēļ nepieciešams minēto 

īpašumu atpirkt no īpašuma īpašnieces. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 8.maijā saņemts Saulkrastu novada domes 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista Arta Blankenberga iesniegums par zemes 

īpašuma Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības 

ar kadastra apz.80330011587 un 80330011586, 58 m2 kopplatībā, nodošanu atsavināšanai un 

pirkuma līguma noslēgšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta 

mērķa (SAM) 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta 

„Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros 

veic Jūras prospekta pārbūvi Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, posmā no Melnsila ielas līdz Upes 

ielai. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2019. gada 29.maija sēdes lēmumu 

Nr.1186 “Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu”, Dome nolēma atsavināt sabiedrības 

vajadzībām inženierbūves izbūvei nekustamā īpašuma daļu 30 m 2 platībā (pēc instrumentālās 

uzmērīšanas apjoms tiks precizēts) no nekustamā īpašuma Jūras prospektā 1 (nosaukums 

“Baibiņas”), Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (kadastra numurs 

80330010751). 

Ar Domes 2019.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.1185 “Par īpašumu zemes ierīcības 

projekta izstrādi”, nolemts atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1 (kadastra apz. 

80330010751), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 
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Ar Domes 2019.gada 31.jūlija sēdes lēmumu Nr.1250 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – Lēmums), 

nolemts apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 

Jūras prospekts 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kad.Nr.80330010751). 

  Atbilstoši zemes ierīcības projektam un Lēmuma 2.punktam, zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumu 80330011586 un 80330011587 piešķirts nosaukums – Jūras prospekts A, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, un noteikts lietošanas mērķis abām zemes 

vienībām – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

kods 1101, platība 0,0058 ha. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3646 datiem, 

nekustamā īpašuma ar nosaukumu: Baibiņas, adresi: “Baibiņas” (tagad: Jūras prospekts 1), 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numuru: 8033 001 0751, īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/, vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām: 

ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1585, 3145 m2  platībā, ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1586, 

45 m2 platībā, un ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1587, 13 m2 platībā (Žurn.Nr.300005088028, 

lēmums 24.03.2020, tiesnese Sandra Zeire). 

Saskaņā ar SIA „LATIO” nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1 (nosaukums “Baibiņas”), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8033 001 1586 ar platību 45 m2, 2020.gada 29.aprīļa novērtējumu ar Reģ. Nr.V/20-1620, 

2020.gada 23.aprīlī aprēķinātā vērtējamā objekta īpašā vērtība ir EUR 180,00 (viens simts 

astoņdesmit euro, 00 centi), un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1587 ar platību 

13 m2, 2020.gada 5.maija novērtējumu ar Reģ. Nr.V/20-1652, 2020.gada 23.aprīlī aprēķinātā 

vērtējamā objekta īpašā vērtība ir EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi), veidojot kopīgo īpašo 

vērtību EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi). 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista Arta Blankenberga 2020.gada 8.maija iesniegumu, ņemot vērā augstāk minēto, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2., 3. un 4. pantu, 

SIA “LATIO” nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1 (nosaukums “Baibiņas”), Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1586, 

2020.gada 29.aprīļa novērtējumu ar Reģ. Nr.V/20-1620, un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8033 001 1587, 2020.gada 5.maija novērtējumu ar Reģ. Nr.V/20-1652, atbilstoši 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija 

sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „LATIO” noteikto /vārds, uzvārds/, personas kods [..], piederošā 

nekustamā īpašuma Jūras prospekts 1 (nosaukums “Baibiņas”), Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1586 īpašo 

vērtību – EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro 00 centi), un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8033 001 1587 īpašo vērtību – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi), veidojot 

kopīgo īpašo vērtību EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro 00 centi). 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], pirkuma – pārdevuma līgumu par nekustamā 

īpašuma Jūras prospekts 1 (nosaukums “Baibiņas”), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1586, un zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 1587, kopplatībā 58 m2, ar adresi: Jūras 

prospekts A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, atsavināšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no 

lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

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

pasts: (e-pasts).  

 

Lēmums Nr.1737 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bīriņu ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 2.februārī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas  iesniegums Nr.9 – 01/768404-2/66 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma 

domājamo daļu sadalījumu” (turpmāk – Iesniegums). 

Lai Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa varētu sakārtot datus Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā – dzīvokļa īpašumu sastāvā reģistrēt korektas kopīpašuma 

domājamās daļas, lai kopīpašuma domājamo daļu summa veidotu vienu veselu, un Valsts zemes 

dienests vietējai pašvaldībai varētu sniegt precīzas ziņas nodokļa administrēšanas vajadzībām, 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļa lūdz atsūtīt aktuālo kopīpašuma domājamo daļu 

sadalījumu (t.s. Forma 11) kadastra objektam dzīvojamai mājai Bīriņu ielā 1, Saulkrastos, 

Saulkrastu nov. (ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80130020230 sastāvā). 

Saulkrastu novada domes rīcībā ir Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/9089955-1/1 “Kadastra informācija  par būvi Bīriņu ielā 1, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 80130020230001”, kurā sniegta aktuālā 

informācija par dzīvokļa īpašumu sastāvā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu. 

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2020.gada 2.februāra iesniegumu 

Nr.9 – 01/768404-2/66 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu”, 

pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz  Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas 2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/9089955-1/1 “Kadastra informācija  par būvi Bīriņu 

ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 80130020230001”, atbilstoši 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija 

sēdes atzinumu (protokols Nr.05/2020), 

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 dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bīriņu ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņā ar izziņu Forma 

11. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļai, e-pasta adrese: riga@vzd.gov.lv. 
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Lēmums Nr.1738 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Skolas ielā 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 18.februārī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas  iesniegums Nr.9 – 01/768404-2/74 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma 

domājamo daļu sadalījumu” (turpmāk – Iesniegums). 

Lai Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa varētu sakārtot datus Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā – dzīvokļa īpašumu sastāvā reģistrēt korektas kopīpašuma 

domājamās daļas, lai kopīpašuma domājamo daļu summa veidotu vienu veselu, un Valsts zemes 

dienests vietējai pašvaldībai varētu sniegt precīzas ziņas nodokļa administrēšanas vajadzībām, 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļa lūdz atsūtīt aktuālo kopīpašuma domājamo daļu 

sadalījumu (t.s. Forma 11) kadastra objektam dzīvojamai mājai Skolas ielā 5, Saulkrastos, 

Saulkrastu nov. (ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80130020342 sastāvā). 

Saulkrastu novada domes rīcībā ir Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/909135-1/1 “Kadastra informācija  par būvi Skolas ielā 5, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 80130020342001”, kurā sniegta aktuālā informācija 

par dzīvokļa īpašumu sastāvā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu. 

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas  2020.gada 18.februāra 

iesniegumu Nr.9 – 01/768404-2/74 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu 

sadalījumu”, pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz  Valsts zemes 

dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/909135-1/1 “Kadastra informācija  

par būvi Skolas ielā 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra apzīmējumu 80130020342001”, 

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

13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.05/2020), 

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 dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Skolas ielā 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņā ar izziņu Forma 

11. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļai, e-pasta adrese: riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1739 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bērzu alejā 5,  Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā 

 

Ziņo B.Veide. 
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Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 19.februārī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas  iesniegums Nr.9 – 01/768404-2/75 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma 

domājamo daļu sadalījumu” (turpmāk – Iesniegums). 

Lai Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa varētu sakārtot datus Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā – dzīvokļa īpašumu sastāvā reģistrēt korektas kopīpašuma 

domājamās daļas, lai kopīpašuma domājamo daļu summa veidotu vienu veselu, un Valsts zemes 

dienests vietējai pašvaldībai varētu sniegt precīzas ziņas nodokļa administrēšanas vajadzībām, 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļa lūdz atsūtīt aktuālo kopīpašuma domājamo daļu 

sadalījumu (t.s. Forma 11) kadastra objektam dzīvojamai mājai Bērzu alejā 5, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. (ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80330010886 

sastāvā). 

Saulkrastu novada domes rīcībā ir Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/909107-1/1 “Kadastra informācija  par dzīvojamo ēku ar adresi Bērzu 

alejā 5, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010168040”, 

kurā sniegta aktuālā informācija par dzīvokļa īpašumu sastāvā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu sadalījumu. 

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2020.gada 19.februāra iesniegumu 

Nr.9 – 01/768404-2/75 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu”, 

pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz  Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas 2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/909107-1/1 “Kadastra informācija par dzīvojamo 

ēku ar adresi Bērzu alejā 5, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 

80330010168040”, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020), 

 

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

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

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

A.Horsts, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Bērzu alejā 5, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

saskaņā ar izziņu Forma 11. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļai, e-pasta adrese: riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1740 protokola pielikumā. 

 

 

§16 

Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 20.februārī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas  iesniegums Nr.9 – 01/768404-2/77 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma 
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domājamo daļu sadalījumu” (turpmāk – Iesniegums). 

Lai Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa varētu sakārtot datus Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā – dzīvokļa īpašumu sastāvā reģistrēt korektas kopīpašuma 

domājamās daļas, lai kopīpašuma domājamo daļu summa veidotu vienu veselu, un Valsts zemes 

dienests vietējai pašvaldībai varētu sniegt precīzas ziņas nodokļa administrēšanas vajadzībām, 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļa lūdz atsūtīt aktuālo kopīpašuma domājamo daļu 

sadalījumu (t.s. Forma 11) kadastra objektam dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, 

Saulkrastos, Saulkrastu nov. (ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80135020004 

sastāvā). 

Saulkrastu novada domes rīcībā ir Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/908969-1/1 “Kadastra informācija  par dzīvojamo ēku ar adresi 

Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020177002”, 

kurā sniegta aktuālā informācija par dzīvokļa īpašumu sastāvā ietilpstošo kopīpašuma domājamo 

daļu sadalījumu. 

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2020.gada 20.februāra iesniegumu 

Nr.9 – 01/768404-2/77 “Par dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu”, 

pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz  Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas 2020.gada 6.aprīļa Nr.9-01/908969-1/1 “Kadastra informācija  par dzīvojamo 

ēku ar adresi Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 

80130020177002”, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020), 

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 dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu kadastra objektam 

dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņā ar izziņu 

Forma 11. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļai, e-pasta adrese: riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1741 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atvasināšanu un 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis informē, ka ir tikai viena istaba. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 01.04.2020. atzinumu Nr.3 par dzīvokļa 

īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80139000594, atsavināšanu,  

pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 2020.gada 28.aprīļa  nekustamā īpašuma novērtējumu Nr.V/20-1595 

(atbilstoši tirgus situācijai aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 4400  euro), un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu 

un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

panta 2.punktu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (prot.Nr.05/2020), 
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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. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu -  Rīgas 

iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0594, kurš sastāv no 1 

istabas dzīvokļa, platība 19.42 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 1942/17532 

kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra 

Nr.80130030494). 

2. Uzdot Īpašumu izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības dzīvokļa Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr. 8013 900 0594, nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4400 euro 

(četri tūkstoši četri simti euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0594, izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 17.07.2020. plkst.10.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt dzīvokļa Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, zemes domājamo daļu no zeme zem ēkām un būvēm (konts 8268), domājamo daļu 

no daudzdzīvokļu mājas (konts 9709 ), dzīvokļa īpašumu (konts 6508)  un iekļaut kontā 

2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.1742 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā rīcības un investīciju plāna 

apstiprināšanu 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

08.05.2020. iesniegumu “Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014-2020. gadam rīcības 

un investīciju plāna papildināšanu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kas 

paredz Rīcības un investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam, saskaņā ar 10.05.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides  komitejas sēdes 

atzinumu (protokols Nr. 5/2020§22),  

 

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 aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

Rīcības un investīciju plānu. 

2. Novada attīstības nodaļai ievietot aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam Rīcības un investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS). 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1743 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par nekustamā īpašuma patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 31.janvārī saņemts dārzkopības kooperatīvās 

sabiedrības “MEŽVIDI 1” (turpmāk DKS “MEŽVIDI 1”), dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 

“ZEME” (turpmāk DKS “ZEME”), dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “LIEPAINE” (turpmāk 

DKS “LIEPAINE”) un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “GAISMA” (turpmāk DKS 

“GAISMA”) priekšsēdētāju 2020.gada 28.janvāra iesniegums par zemes gabala iegādi (turpmāk – 

Iesniegums). 

Iesniegumā izteikts lūgums veikala “Mežvidi” īpašnieku vārdā rast iespēju nopirkt 

zemesgabalu, kas ir daļa no pašvaldības zemes gabala “Ceļi d/s Mežvidi”, Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80330021701, kopplatība 1094 m2. Zeme nepieciešama 

veikala un saimniecības ēkas uzturēšanai, un veikals “Mežvidi” ir ierakstīts zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 28.jūlija lēmumu 

(sēdes protokols Nr.8§42) starp Domi un DKS “MEŽVIDI 1” (24/100 domājamās daļas), DKS 

“ZEME” (22/100 domājamās daļas), DKS “LIEPAINE” (17/100 domājamās daļas), DKS 

“GAISMA” (37/100 domājamās daļas), 2010.gada 19.augustā noslēgts zemes nomas līgums par 

zemesgabala, kas ir daļa no pašvaldības zemes gabala “Ceļi d/s Mežvidi”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējumu 80330021701, nomas lietošanu.  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000564232 (turpmāk – Nodalījums Nr. 100000564232), nekustamā īpašuma – veikala un 

saimniecības ēkas, ar adresi: Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., īpašuma 

tiesības nostiprinātas uz DKS “MEŽVIDI 1” (24/100 domājamās daļas), DKS “ZEME” (22/100 

domājamās daļas), DKS “LIEPAINE” (17/100 domājamās daļas) un DKS “GAISMA” (37/100 

domājamās daļas), vārda (Žurn.Nr.300004347548, lēmums 22.05.2017, tiesnese Skaidrīte 

Temļakova).  

Pamatojoties uz Domes 27.09.2017. lēmumu Nr.177 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, nosaukuma likvidēšanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu” (turpmāk – Lēmums), apstiprināts SIA “Meridiāns 24” izstrādātais nekustamā 

īpašuma “Ceļi d/s Mežvidi” (kadastra Nr.80330021701), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

zemes ierīcības projekts. Ar Lēmuma 3.punktu piešķirta adrese zemes gabalam zemes ierīcības 

projektā ar literu “2” (kadastra apz.80330021947) – Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, noteikts lietošanas mērķis – “komercdarbības objektu apbūve, kods – 0801. 

No nekustamā īpašuma “Ceļi d/s Mežvidi” atdalītais zemes gabals ar adresi: Vecskolas iela 

1, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. (kadastra numurs: 8033 002 1967), ar platību 1098 

m2, nostiprināts Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599399, uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda (Žurn.Nr.300005106368, lēmums 

08.04.2020, tiesnese Ināra Zariņa).  

Saskaņā ar SIA „LATIO” nekustamā īpašuma – zemes vienības Vecskolas iela 1, Mežvidi, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 2020.gada 29.aprīļa novērtējumu ar Reģ. Nr.V/20-1607, 

2020.gada 23.aprīlī aprēķinātā īpašuma patiesā vērtība ir EUR 13000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

euro, 00 centi). 

Atbilstoši Nodalījuma Nr.100000564232, II.daļas 1.iedaļas ierakstam, no Saulkrastu 

novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar adresi: Vecskolas iela 1, 



21 

 

Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. (kadastra numurs: 8033 002 1967), ar platību 1098 m2, 

var atsavināt DKS “MEŽVIDI 1” 24/100 domājamās daļas apmērā, tas ir, 3120,00 EUR, DKS 

“ZEME” 22/100 domājamās daļas apmērā – 2860,00 EUR, DKS “LIEPAINE” 17/100 domājamās 

daļas apmērā – 2210,00 EUR, DKS “GAISMA” 37/100 domājamās daļas apmērā – 4810,00 EUR. 

Iesniegums izskatīts 2020.gada 13.maija Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdē (protokols Nr.05/2020§10).  

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, SIA “LATIO” nekustamā īpašuma – zemes vienības Vecskolas iela 1, 

Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 2020.gada 29.aprīļa novērtējumu Reģ. Nr.V/20-1607, 

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

13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 05/2020§10), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „LATIO” noteikto Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 

Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1098 m2, 

kadastra apzīmējums 80330021947, patieso vērtību – EUR 13 000,00 (trīspadsmit 

tūkstoši euro, 00 centi). 

2. Noslēgt ar ēku – veikala (kadastra apzīmējums 80330021701001) un saimniecības ēkas 

(kadastra apzīmējums 80330021701002) īpašniekiem: dārzkopības kooperatīvo 

sabiedrību “MEŽVIDI 1”, reģistrācijas numurs: 40003309273, juridiskā adrese: d/s 

“Mežvidi 1” 91, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, LV – 2160 (24/100 domājamās daļas 

apmērā), dārzkopības kooperatīvo sabiedrību “ZEME”, reģistrācijas numurs: 

40103065611, juridiskā adrese: Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 12 – 32, Rīga, LV – 

1082 (22/100 domājamās daļas apmērā), dārzkopības kooperatīvo sabiedrību 

“LIEPAINE”, reģistrācijas numurs: 40103061963, juridiskā adrese: d/s “Liepaine”, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV - 2160  (17/100 domājamās daļas apmērā) un 

dārzkopības kooperatīvo sabiedrību “GAISMA”, reģistrācijas numurs: 40003189826, 

juridiskā adrese: d/s “Gaisma”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV – 2160 (37/100 

domājamās daļas apmērā) pirkuma – pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021947, 1098 m2 platībā, atsavināšanu. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites īpašumu Vecskolas 

iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

5. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no 

lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

 

Lēmums Nr.1744 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par izziņas izsniegšanu SIA „Saulkrastu tenisa klubs” 
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Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 23.martā saņemts sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Saulkrastu tenisa klubs” (turpmāk – SIA “Saulkrastu tenisa klubs”), 

reģ.Nr.40003012675, juridiskā adrese: Vējdzirnavu iela 28-13, Rīga, LV – 1024, 2020.gada 

20.marta iesniegums “Par zemes īpašnieka piekrišanu” (turpmāk – Iesniegums). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts. 

Iesniegumā SIA “Saulkrastu tenisa klubs” lūdz izsniegt izziņu, ka Saulkrastu novada dome 

kā zemes īpašnieks piekrīt autobusu pieturas Saulkrastu novadā, Saulkrasti, Ainažu iela 9C (bij. 

adrese: Ainažu iela 9B) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz SIA “Saulkrastu tenisa klubs” vārda. 

Domes piederošs nekustamais īpašums (turpmāk – Īpašums) ar nosaukumu: V101 un 

adresi: “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra numurs: 80130010130, 2016.gada 

30.novembrī nostiprināts uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda (Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000528767). 

Īpašums sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām: kadastra apzīmējums 80130010180 ar platību 4,4162 

ha, kadastra apzīmējums 80130020236 ar platību 6,8558 ha un kadastra apzīmējums 80130030336 

ar platību 11,6306 ha. Saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecības III.daļas 1.iedaļas 1.8 punktu, 

Īpašuma “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

80130020236 ir apgrūtināta ar zemes īpašniekam nepiederošu būvi vai būves daļu, 0,008 ha 

platībā. 

1995.gada 8.augustā starp Saulkrastu pilsētas domi un SIA “Saulkrastu tenisa klubs” ir 

noslēgts zemes nomas līgums par zemesgabala Saulkrastos, Ainažu ielā 11, nomu. 

Saskaņā ar 1999.gada 4.jūnija AKTU par autobusu pieturas “Saulkrasti” Saulkrastos, 

Ainažu ielā, a/c A1 Rīga – Ainaži 31 km pieņemšanu ekspluatācijā un Būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas, būves  īpašnieks ir SIA “Saulkrastu tenisa klubs”.  

Ar 2018.gada 28.februāra Domes lēmumu Nr.434 (Prot.Nr.2/2018§4) “Par adreses maiņu” 

autobusu pieturas ēkai ar kadastra apz.80130020236001, mainīta adrese, no Ainažu iela 9B, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, uz Ainažu iela 9C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

Pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0236, zemes vienības daļas kadastra 

apzīmējums 8013 002 0236 8001, kadastrālās uzmērīšanas, zemes vienības daļas platība ir 0,0249 

ha. 

  Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018.gada 30.maija lēmumu Nr.575 “Par zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu tenisa klubs” 2018.gada 6.jūnijā starp Domi un SIA 

“Saulkrastu tenisa klubs” noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas 

lietošanā  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0236 daļas, kas atrodas “V101”, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, ar platību 249 m2, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 8013 

002 0236 8001. Saskaņā ar Līgumu zemes vienības lietošanas mērķis: esošās apbūves uzturēšanai 

(kods – 0801). Līguma 1.2.apakšpunktā noteikts, ka uz iznomātās zemes vienības atrodas  

nomniekam (SIA “Saulkrastu tenisa klubs”) piederošs, zemesgrāmatu nodaļā nereģistrēts 

nekustamais īpašums: ēka (būve) ar adresi: Ainažu iela 9C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 

2160, ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0236 001.  Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas 

brīdi, un Līguma termiņš – no 2018.gada 1.jūnija līdz 2028.gada 31.maijam. 

Izskatot SIA “Saulkrastu tenisa klubs”, reģ.Nr.40003012675, juridiskā adrese: 

Vējdzirnavu iela 28-13, Rīga, LV – 1024, 2020.gada 20.marta iesniegumu “Par zemes īpašnieka 

piekrišanu”, ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 47.pantu, Zemesgrāmatu likuma 8.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

2020.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2020),  
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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. Izsniegt SIA “Saulkrastu tenisa klubs”, reģ.Nr.40003012675, juridiskā adrese: Vējdzirnavu 

iela 28-13, Rīga, LV – 1024, pieprasīto izziņu iesniegšanai Valsts zemes dienestā un Rīgas 

rajona tiesā, par to, ka Saulkrastu novada pašvaldība piekrīt, ka SIA “Saulkrastu tenisa 

klubs”, piederošo autobusu pieturas ēku ar kadastra apz.80130020236001, un adresi: Ainažu 

iela 9C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kas atrodas uz Saulkrastu novada pašvaldības 

piederoša nekustamā īpašuma “V101”, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra numurs: 

80130010130), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0372, reģistrē Valsts 

zemes dienestā un Rīgas rajona tiesā, kā  patstāvīgu būvju īpašumu uz SIA “Saulkrastu tenisa 

klubs” vārda.  

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot Lēmuma 1.punktā norādīto izziņu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu un izziņu nosūtīt SIA “Saulkrastu tenisa klubs”,  

juridiskā adrese: Vējdzirnavu iela 28-13, Rīga, LV – 1024. 

 

Lēmums Nr.1745 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par lokālplānojuma "Jaunastras" izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis ierosina precizēt lēmuma 1.punktu, pēc vārdiem “ar mērķi”, ievietojot vārdus “izvērtēt 

iespēju” un 3.punktā apstiprināt Būvvaldes vadītāju kā lokālplānojuma izstrādes vadītāju. Aicina 

deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2020.gada 14.aprīļa iesniegums 

(iereģistrēts domes lietvedības sistēmā 15.04.2020. ar Nr.8.10.4/2020/IN1738) par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80330033055, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada 

plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur minimālā 

jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 4000 m2  uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija” (DzM), kur minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 1200 m2. 

Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2020.gada 13.maija Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12.panta pirmo daļu, 23.panta 

ceturto daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 

132.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, saskaņā ar Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§13),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 
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1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes gabala kadastra Nr.80330033055, ar mērķi izvērtēt iespēju 

mainīt Saulkrastu novada plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Savrupmāju apbūves 

teritorija” (DzS2) uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM).   

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju. 

4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar lokālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju 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”.  

6. Atcelt Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.janvāra lēmumu Nr.991 “Par 

detālplānojuma “Jaunastras” izstrādes uzsākšanu”. 

 

Lēmums Nr.1746 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par lokālplānojuma "Ciemgaļi" izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

Plkst. 14.54 deputāte S.Ozola – Ozoliņa atslēdzās no video konferences. 

N.Līcis informē, ka lēmuma 1. un 3.punktu jāpapildina kā iepriekšējā lēmumā.  

 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2020.gada 27.aprīļa iesniegums 

(iereģistrēts domes lietvedības sistēmā 28.04.2020. ar Nr.8.10.4/2020/IN1883) par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80330030911, ar mērķi mainīt 

Saulkrastu novada plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” 

(DzS2), kur minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 4000 m2  uz “Savrupmāju 

apbūves teritorija” (DzS), kur minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 1200 m2. 

Iesniegumam pievienota zemes gabala “Ciemgaļi” kopīpašnieka /vārds, uzvārds/ piekrišana 

lokālplānojuma izstrādei.  Iesniegums izskatīts Saulkrastu novada domes 2020.gada 13.maija 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12.panta pirmo daļu, 23.panta 

ceturto daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 

132.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, saskaņā ar Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§12), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes gabala kadastra Nr.80330030911, ar mērķi izvērtēt 

iespēju mainīt Saulkrastu novada plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Savrupmāju 

apbūves teritorija” (DzS2) uz “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).   

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju. 
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4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar lokālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju 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.1747 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par lokālplānojuma "Apiņi" izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo B.Veide informē, ka lēmuma 1. un 3.punkta jāveic precizējumi kā iepriekšējā lēmumā. 

Plkst. 14:55 deputāte S.Ozola - Ozoliņa pieslēdzās video konferencē. 

 

Saulkrastu novada dome izskatīja /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 2020.gada 20.aprīļa 

iesniegumu (reģistrēts domes lietvedības sistēmā 27.04.2020 ar Nr.8.10.4/2020/IN1871) ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumā “Apiņi”, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010688, kopējā platība 

2,4633 ha. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā 

noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Lauksaimniecības teritorija” 

(L1), kur zemes gabala minimālā jaunizveidojamā platība noteikta 5000 m2. Iesniegums izskatīts 

Saulkrastu novada domes 2020.gada 13.maija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdē.  

     Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta 

ceturto daļu un 24.pantu, 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 13.05.2020. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§11) par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 80330010688,  

 

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. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010688, ar mērķi izvērtēt iespēju mainīt 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu “Mežu 

teritorija” (M) uz “Lauksaimniecības teritorija” (L1). 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju. 

4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātājiem 

/vārds, uzvārds/ un /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.1748 protokola pielikumā. 

 

§24 
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Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads lietošanas 

mērķi 

 

Ziņo B.Veide. Aicina lēmuma 1.punktu papildināt, ka ēkas lietošanas mērķis ir atpūtas un sporta 

centrs. 

Diskusija par bilances vērtību Noliktavas ielā 10. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide un 

J.Rudzīte. 

A.Horsts noskaidro kāda būs tālākā rīcība pēc lēmuma pieņemšanas. 

N.Līcis izskaidro, ka tiks veikta ēkas sakārtošana bez kapitālas pārbūves un informē par ēkas 

remontēšanu. Ziņo, ka tiks veikta apsekošana, lai noskaidrotu, kādi būtu minimālie nepieciešamie 

darbi, lai sāktu ekspluatēt ēku. 

A.Horsts noskaidro vai Domē ir pieejams sākotnējais ēkas projekts. 

A.I.Zaharāns atbild apstiprinoši. Sniedz skaidrojumu, kad varētu ēku daļēji apdzīvot. 

Diskusija par ēkas plānojumu. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

A.Deniškāne noskaidro vai tiks atjaunots arī ēkas baseins. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ir plānots 2021.gadā paredzēt līdzekļus baseina remontam. 

Diskusija par baseina projektu un telpu izmantošanu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, B.Veide, 

A.I.Zaharāns, A.Deniškāne, S.Ozola – Ozoliņa, A.Ancāns un N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka 

nepieciešams papildināt lēmumu, ka minētais zemesgabals ir jāpārvieto grāmatvedībā no konta 

1511 (ieguldījumi īpašumā) uz kontu 1211 (pārējā zeme). 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minētajiem precizējumiem.  

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) iesniegts Domes Novada attīstības vadītājas 

Mārītes Petruševicas iesniegums “Par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Saulkrastos”, kurā lūgts 

Domei lemt par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Saulkrasti (turpmāk arī ēka), turpmāku 

izmantošanu.  

Saulkrastu novada domes 2014. gada 4. februāra ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr. 

2§1) “Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē” un 2014. gada 4. februāra ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.2§2) “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē nekustamā īpašuma Smilšu iela 

7, Saulkrasti, iegādei” ar kuru nolēma iegādāties nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, kas sastāv no atpūtas centra ēkas (kopējā platība 1249,3 m2), lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – gādāt par iedzīvotāju izglītību (interešu izglītībai – 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām). 

2014.gada 6.martā starp Saulkrastu novada domi un Valsts kasi noslēgts aizdevuma 

līgums, Reģ.07.03.2014. Nr.01.-19.8/Li062 (turpmāk – Aizdevuma līgums). Aizdevuma līguma 

2.2.punkts nosaka, ka aizdevuma mērķis ir projekta “Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos iegāde 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām” īstenošanai. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000341857 datiem, nekustamā īpašuma – ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

ar kadastra numuru 80135020454 (kadastra apzīmējums 80130020406001), īpašnieks ir 

Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300003865013, lēmums 26.05.2015, tiesnese Inese 

Bērzkalne). 

Pēc ēkas iegādes 2018.gada 27. decembrī starp Domi un SIA “JOE”, Reģ. Nr. 

43603067147, juridiskā adrese Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, tika noslēgts līgums par 

būvprojekta izstrādi Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpu izbūvei Smilšu ielā 7, 

atbilstoši izsludinātā iepirkuma nolikumam un tehniskajai specifikācija.  

2019.gada 11.aprīlī  Domē tika saņemts SIA “JOE” būvprojekts minimālā sastāvā, kur 

atbilstoši tajā laikā izvirzītajām prasībām, tika paredzēts demontēt visas nenesošās starpsienas abos 

stāvos, demontēt ieejas vienstāvu apjomu, nomainīt visus logu un ārējās durvis, demontēt visu 
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esošo santehniku, pārbūvēt otro stāvu, paredzot jaunas skaņu necaurlaidīgas sienas un durvis, kas 

būtiski palielina slodzi uz pirmā stāva pārsegumu, dēļ ka nepieciešama pirmā stāva nesošo 

konstrukciju stiprināšana. Iespējamās pārbūves izmaksas varētu būt lielākas par jaunas ēkas 

būvniecību. Vienlaikus 2019. gadā nebija iespējams saņemt aizdevumu Valsts kasē, jo Finanšu 

ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome piešķīra 

aizņēmumus tikai Eiropas Savienības projektu attiecināmajām izmaksām, savukārt pašvaldības 

budžetā nebija un vēl joprojām nav nepieciešamo līdzekļu, lai veiktu kapitālo remontu un pārbūvi 

ēkā, lai to varētu pielāgot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Līdz ar to 

tālākie projektēšanas darbi tika apturēti.  

2018. gadā ēkai ir pievadīta siltumtrase un, veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus, 

būtu iespējams pakāpeniski uzsākt ēkas ekspluatāciju.  Atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai 

informācijai, ēka Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā nodota ekspluatācijā kā atpūtas un 

sporta centrs. Blakus zemesgabalā Saulkrastos, Noliktavas iela 10, atrodas asfaltēts laukumus, kur 

iepriekš bija ierīkots strītbola laukums un skeitlaukums. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4277 datiem, nekustamā īpašuma Noliktavas iela 10, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 80130020406, īpašnieks ir Saulkrastu novada 

pašvaldība (Žurn.Nr.300000113491 (10.10.2001), lēmuma datums: 23.10.2001, tiesnesis Olita 

Blūmfelde). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 5113 m2. No šī zemes gabala 

2523 m2  ir iznomāti līdz 01.01.2027. SIA “Amatas loki”, savukārt paliekošā zemes platība – 2590 

m2 šobrīd nav izmantota. 

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. No minētā izriet Dome pienākums par savu īpašumu 

rūpēties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, nodrošinot nekustamā īpašuma lietderīgu 

izmantošanu, apsaimniekošanu, nepieļaujot to, ka nesaimnieciska rīcība ar īpašumu radītu 

pašvaldībai zaudējumus. Kopš ēkas iegādes 2014.gadā tā nav izmantota, netiek apkurināta, kā 

rezultātā pasliktinās īpašuma tehniskai stāvoklis. Ņemot vērā to, ka Domes rīcībā nav tādu resursu, 

ar kuriem varētu realizēt sākotnējo projektu attiecībā uz ēku Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, kā arī to, ka tuvākajā laikā Dome no saviem līdzekļiem nevarēs realizēt projektu, ēka un 

blakus esošais zemesgabals būtu jāizmanto tādiem mērķiem, kādiem tie paredzēti, proti, sporta un 

atpūtas centra izveidei. Vienlaikus ēkas izmantošana atbilstoši ēkas esošajam lietošanas mērķim 

neprasīs tik apjomīgus ieguldījumus labiekārtošanai un remontu veikšanai. 

Ievērojot iepriekš norādīto un, ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, ēka Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā un neiznomātā zemes 

gabala daļa Noliktavas ielā 10, Saulkrasti, Saulkrastu novadā  ir nododama bezatlīdzības lietošanā 

Saulkrastu sporta centram likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto 

funkciju nodrošināšanai, izveidojot multifunkcionālu kompleksu. 

Nododot ēku bezatlīdzības lietošanā Saulkrastu novada sporta centram likumā “Par 

pašvaldībām” noteikto funkciju realizēšanai, ēku vārēs sākt izmantot, apsaimniekot, tādā veidā 

nodrošinot nekustamā īpašuma lietderīgu un racionālu izmantošanu, vienlaikus būs iespēja 

paplašināt iedzīvotājiem pašvaldībā sniegto pakalpojumu klāstu, veicinot veselīgu un daudzpusīgu 

dzīvesveidu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta trešo, sesto daļu, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumam (protokols 

Nr.5/2020), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izmantot nedzīvojamo ēku Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

80135020454 (kadastra apzīmējums 80130020406001) atbilstoši tās lietošanas mērķim- 

atpūtas un sporta centrs; 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās funkcijas 

nodrošināšanai nodot pašvaldības iestādei „Saulkrastu sporta centrs”, bezatlīdzības 

lietošanā: 

a.  nedzīvojamo ēku Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 80130020406001, ar kopējo platību 1249,3 m2, bilances sākotnējā 

vērtība ir 233002,61 euro 

b. Neiznomātā zemes gabala daļu Noliktavas ielā 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

ar kadastra numuru 80130020406, platībā 2590 m2. 

3. Nedzīvojamo ēku nodot pašvaldības iestādei “Saulkrastu sporta centrs”, slēdzot rakstveida 

līgumu par nedzīvojamās ēkas nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei “Saulkrastu sporta 

centrs”, ar “Saulkrastu sporta centrs” vadītāju. 

4. Nedzīvojamo ēku nodot bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem.  

5. Uzdod izpilddirektoram meklēt risinājumus Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas izvietošanai atbilstošās telpās. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pašvaldības bilancē pārvietot zemes gabalu Noliktavas 

iela 10, no konta 1511 (ieguldījumi īpašumā) uz kontu 1211 (pārējā zeme). 

7. Līguma noslēgšanas termiņš 2020.gada 15.jūnijs.  

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1749 protokola pielikumā. 

 

§25 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

2020.gada 22.aprīlī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/ 

iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksu par aukles 

pakalpojuma sniegšanu /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, kuri ir deklarēti Saulkrastu novada 

pašvaldībā.  

/vārds, uzvārds/ 2017.gada 4.decembrī 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 443102977, pakalpojumu 

sniegšanas vieta – Saulkrastu novads. 

 2017.gada 8.novembrī /vārds, uzvārds/ ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 

maksātāja reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja. 

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
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saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 

4.3.apakšpunkts nosaka, ka privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu 

laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem, un to darbības 

vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu 

novada domes 2016.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.24 „Kārtība, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 

privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 3. un 

16.punktu, un Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt terminētu līgumu no 2020.gada 5.maija līdz 2023.gada 4.maijam 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.1750 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par līguma noslēgšanu ar SIA „ AL818” par pašvaldības līdzfinansēta privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes  pakalpojuma nodrošināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. 

Plkst. 15.12 deputāts I.Veide nepiedalās video konferencē. 

 

2020.gada 7.maijā  Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes “REZIDENCE LAUMIŅA” dibinātāja SIA “AL818”, reģistrācijas 

Nr. 40203044160, juridiskā adrese: Bākūžu iela 6, Rīga, LV-2024, vadītājas 2020.gada 30.aprīļa 

iesniegums ar lūgumu pagarināt savstarpēji noslēgto līgumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 

un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3. un 16.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” 16. un 18.punktu, 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 

13.maija (protokols Nr.5/2020§6) atzinumu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu uz termiņu līdz 2023.gada 10.maijam ar SIA “AL818”, reģistrācijas 

numurs 40203044160, par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

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

Gadījumā, ja “AL818”, norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

3. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības mājaslapā internetā SIA “AL818” 

privātās pirmsskolas izglītības iestādes “REZIDENCE LAUMIŅA” apstiprināto plānoto 

izdevumu tāmi, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc 

naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. 

 

Lēmums Nr.1751 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

Plkst. 15.14 deputāts I.Veide atsāk dalību video konferencē. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 20.aprīļa 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 13.maija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2020§2), 

 

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

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

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

O.Vanaga, 

 

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 

443102977, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 5.maiju līdz 2023.gada 4.maijam 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.1752 protokola pielikumā. 
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§28 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 20.aprīļa 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 13.maija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2020§3), 

 

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

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

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

 

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 

443102977, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 5.maiju līdz 2023.gada 4.maijam 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.1753 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 22.aprīļa 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 13.maija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2020§5), 

 

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, 
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NOLEMJ: 

1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita 

/vārds, uzvārds/ saņem SIA „AL818”, reģistrācijas numurs 40203044160, privātās 

pirmsskolas izglītības iestādes “Rezidence Laumiņa” pakalpojumu sākot ar 2020. gada 

5.maiju līdz 2023.gada 14.aprīlim vai līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu  

saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 250,11 euro (divi simti piecdesmit euro, 11 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.1754 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 8.maija 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 13.maija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.5/2020§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. Piešķirt un sākot ar 2020. gada 11.maiju līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 

pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņa dēls /vārds, uzvārds/ saņem SIA 

“Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, bērnu attīstības centra „Pūces skola” 

pakalpojumu. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu vienam 

bērnam mēnesī ir 225,10 euro (divi simti divdesmit pieci euro, 10 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.1755 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu /vārds, uzvārds/ 
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Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas vecākās lietvedes 2020.gada 

12.maija 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 uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 

13.1.apakšpunktu, 24.6.apakšpunktu un 27.5.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Dome pieņem lēmumu 

par pašvaldības kompensācijas pārtraukšanu ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 

13.punktā, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

2020.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§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. Sākot ar 2020.gada 24.februāri pārtraukt pašvaldības kompensāciju izmaksu /vārds, 

uzvārds/. 

 

Lēmums Nr.1756 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un 

paziņošanas kārtība” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 33.pantam, kas nosaka, ka personas datu 

aizsardzības pārkāpuma gadījumā pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 

kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par personas datu 

aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei. Ja paziņošana uzraudzības iestādei nav notikusi 72 

stundu laikā, paziņojumam pievieno kavēšanās iemeslus.  

Iekšējie noteikumi ir saistoši visām pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās 

daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, un 13.05.2020. Finanšu komitejas 

sēdes lēmumu (protokols Nr.5/2020 §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. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, 

novēršanas un paziņošanas kārtība”.  

2. Noteikumu izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

3. Noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu. 
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Lēmums Nr.1757 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par iekšējo noteikumu “Dokumentu pārvaldība  Saulkrastu novada domē” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Saulkrastu novada domē saņemts dokumentu pārvaldības vadītājas 11.05.2020. 

iesniegums par iekšējo noteikumu “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē” izskatīšanu. 

Noteikumi nosaka dokumentu vienotu pārvaldību iestādes „Saulkrastu novada dome” 

struktūrvienībās, kā arī starp Saulkrastu novada domi un pašvaldības iestādēm. Ņemot vērā 

2020.gada 13.maija Finanšu komitejas (protokols Nr.5/2020§4) atzinumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”41.panta 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā. 

 

Lēmums Nr.1758 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Sociālā dienesta vadītāja 07.05.2020. iesniegumu par papildus  līdzekļu piešķiršanu 

Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

13.04.2020. sēdē (protokols Nr.5/2020§10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu. 

Lai nodrošinātu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm, 

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. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.samazināt Sociālā dienesta – sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, 

V.F.10.700) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 629903 (Daudz bērnu ģimenēm 

ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē)  par 6 104,00 EUR. 
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1.2.palielināt Sociālā dienesta – sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, 

V.F.10.700) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 6323 (Vienreizējie pabalsti natūrā krīzes situācijā (taloni u.c.)) par 6 

104,00 EUR, lai Sociālais dienests spētu apmaksāt rēķinus par izsniegtajiem 

pārtikas taloniem pirmsskolas vecuma bērniem no trūcīgām, 

maznodrošinātām, daudz bērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti. 

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

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1759 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora p.i. 21.04.2020. iesniegumu par līdzekļu 

piešķiršanu EKK 1228, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.04.2020. sēdē 

(protokols Nr.5/2020§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. 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.1760 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par kapitālsabiedrību 2019.gada pārskatu izskatīšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja 

12.05.2020. iesniegumu par kapitālsabiedrību 2019.gada pārskatu izskatīšanu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 13.05.2020. sēdē (protokols Nr.5/2020§16), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 14.punkta  b. 
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apakšpunktu, Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”, 

 

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. Pieņemts zināšanai SIA „Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 

40103027944, 2019.gada pārskatu. 

2. Pieņemts zināšanai PSIA „Saulkrastu slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003124779, 2019.gada pārskatu. 

 

Lēmums Nr.1761 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 05.05.2020. iesniegumu par īpašumu uzņemšanu grāmatvedības 

bilancē, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.05.2020. Finanšu komitejas sēdē, protokols 

Nr.05/2020, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz pašvaldības īpašuma Stacijas mežs, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 

80130020255 un Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 80130020259 

sadali, jaunu ielu un īpašumu  reģistrāciju zemesgrāmatā, Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai: 

1.1. izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances īpašumu ,,Stacijas mežs’’, konta 

Nr.6819. 

1.2. izmainīt platību un vērtību īpašumam Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kad.apz. 80130020067- jaunā platība 33747 kv.m, vērtība 336 109 euro. 

2. Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunas ielas un īpašumus pēc saraksta: 

 

Nosaukums Kadastra apz. Platība ha  vērtība eur 

Neibādes iela 80130020090 0.7312 563 

Svētku iela 80130020071 0.8824 679 

Neibādes iela 1 80130020065 1.8556 220 705 

Neibādes iela 2 80130020070 3.5154 292 038 

Neibādes iela 3 80130020068 5.3253     436 334 
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3. Izmainīt platību un vērtību īpašumam Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kad.Nr. 80130010174 - jaunā platība 102587 kv.m, vērtība 5821 euro. 

4. Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunu īpašumu Viļņu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kad.apz. 80130010016, platība 0.1725 ha, vērtība 121 euro. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1762 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par meža īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 05.05.2020. iesniegumu par meža īpašumu uzņemšanu 

grāmatvedības bilancē, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 13.05.2020. Finanšu komitejas 

sēdē, protokols Nr.05/2020, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz pašvaldības īpašuma Stacijas mežs, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 

80130020255 un Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 80130020259 

sadali, Finanšu un grāmatvedības nodaļai: 

1.1.izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances mežaudzi ,,Stacijas mežs’’, konta 

Nr.6145. 

1.2.Izmainīt meža platību un mežaudzes vērtību īpašumam Ainažu iela 26A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kad.apz. 80130020067, konta Nr.6133 - jaunā meža platība 3.1 

ha, mežaudzes vērtība 8942 euro. 

1.3.Uzņemt grāmatvedības bilancē jaunas mežaudzes pēc saraksta: 

 

Nosaukums Kadastra apz. 

Meža 

platība ha  

Mežaudzes 

vērtība eur 

Neibādes iela 1 80130020065 1.85 4648 

Neibādes iela 2 80130020070 3.51 8609 

Neibādes iela 3 80130020068 5.33     14653 

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1763 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par nekustamā īpašuma ,,Priedes 200’’, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 
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 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 05.05.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Priedes 200’’, 

Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izslēgšanas no grāmatvedības bilances, 

pamatojoties uz NĪVKIS reģistrētu zemes izpirkšanas līgumu ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes 

banku un likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 2020.gada 13.maija Saulkrastu novada 

domes Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.05/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

bilances nekustamo īpašumu ,,Priedes 200’’, Priedes, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr.80330032445. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1764 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par nepabeigtās būvniecības projektu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte norāda, ka 1.3. punktā jāizlabo 

gramatikas kļūda vārdam “Sociālā dienesta”. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 15.05.2020. iesniegumu par nepabeigtās būvniecības projektu 

izslēgšanas no grāmatvedības bilances, pamatojoties uz to, ka beidzies projektu realizācijas 

termiņš, projektam ,,Neibādes parka un Saulkrastu estrādes pārbūve’’, ,, Sociālā dienesta un dienas 

aprūpes centra ēkas Stirnu ielā 23A remonts, Saulkrastos’’ un ,,Telpu izbūve VJMMS Smilšu ielā 

7’’ nav piešķirts kredīts projekta realizācijai, izstrādātie projekti netiks realizēti. Pamatojoties uz 

likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  

 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

bilances nepabeigtās būvniecības projektus ar 2020.gada 1.maiju: 

a. ,,Lietus ūdens novadīšanas sistēma Saulkrastu sporta centrā’’, vērtība uz 01.05.2020. 

5626.50 euro; 

b. ,,Neibādes parka un Saulkrastu estrādes pārbūve’’, vērtība uz 01.05.2020. 142659.00 

euro; 

c. ,,Sociālā dienesta un dienas aprūpes centra ēkas Stirnu ielā 23A remonts, Saulkrastos’’, 

vērtība uz 01.05.2020. 22385.00 euro; 

d. ,,Telpu izbūve VJMMS Smilšu ielā 7”, vērtība uz 01.05.2020. 8817.98 euro; 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
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Lēmums Nr.1765 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

novada pašvaldības nolikums” 70.punktā noteikts, ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 

pēdējā trešdienā plkst.14:00 un dome atsevišķos gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to 

vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē. Ņemot vērā, ka jūnija kārtējās domes sēdes datums 

24.jūnijs (Jāņu diena) iekrīt svētku dienā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

novada pašvaldības nolikums” 70.punktu, 2020.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu 

(Prot.Nr.5/2020§17), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2020.gada jūnija sēde notiks 2020.gada 30.jūnija 

plkst.14:00. 

 

Lēmums Nr.1766 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par projekta "Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai Saulkrastu novadā" īstenošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro, kas tiks iegādāts minētajā projektā. 

Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Aivija Kokare atbild, ka tiks iegādāta viena eholote 

jūras ūdeņiem un astoņas rācijas. 

 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītāja 14.05.2020 

iesniegumu “Par projekta "Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai Saulkrastu novadā" ieņēmumu un izdevumu palielināšanu”, pamatojoties uz  

saņemto Zivju fonda padomes 28. un 29.04.2020.sēdes lēmumiem par iesniegtajiem projektiem, 

ar kuru nolemts atbalstīt Saulkrastu novada domes iesniegto projekta pieteikumu “Tehnisko 

līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā”, piešķirot 

Zivju fonda finansējumu 7941.87 EUR apmērā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  12. 

pantu un 15. panta  2. punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumus: 
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1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas-citi” (ekonomiskās klasifikācijas 

kods (EKK) 18.6211, P5246) par 7 942 EUR. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 162,00 EUR, lai 

nodrošinātu projekta “Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai Saulkrastu novadā" līdzfinansējumu 

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

3.1.Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 

“Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 

Saulkrastu novadā” (Struktūrvienība 0111, P5246. Valdības funkcija 05.400) par 

EUR 8 104 (EKK 2312 (Inventārs) par 1 160 EUR un EKK 5239 (Pārējie 

pamatlīdzekļi) par 6 944 EUR). 

4. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 4 133 EUR apmērā. 

5. Veikt atbilstošu grozījumu 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu, iekļaujos 

1.punktā, 2.punktā un 3.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1767 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada budžeta ieņēmumos un izdevumos 2020.gada 

aizdevuma līgumam 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai minētā projekta ietvaros tiks sasniegti noteiktie rezultāti. 

Diskusija par rezultātu sasniegšanu projekta ietvaros. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts, 

A.I.Zaharāns un B.Veide. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada Finanšu vadītāja 22.04.2020. iesniegumu par Saulkrastu 

novada pašvaldības 2020.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Valsts kasē noslēgto 

aizdevuma līgumu, pamatojoties uz 2020.gadā noslēgto Valsts kases aizdevuma līgumu, 

līdzfinansējuma daļai “Projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta"” 

ieguldot SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu plāna pozīciju 

“Aizņēmumi” (EKK F400200001, P97/2020) par 649 453,00 EUR. 

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

pozīcijā “Projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpojum attīstība Saulkrastos, II kārta"” 

(Struktūrvienība 19, P5125) EKK F55010013 (Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, 

kas nav akcijas) par 649 453,00 EUR 

3. Veikt atbilstošu grozījumu 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu, iekļaujos 

1.punktā un 2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1768 protokola pielikumā. 
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§44 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  Devītā iela 135, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 20.05.2020. 

iesniegumu par 15.05.2020. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības 

nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Devītā iela 135, VEF Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 25.03.2020. sēdē 

apstiprināto „Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā 

iela 135, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi” 38.punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Devītā iela 135, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

kadastra apzīmējums 8033 003 2695, platība 656 m2, izsoli, saskaņā ar 13.05.2020. 

protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar 

kadastra apz. 8033 003 2695, kura platība 656 m2, kas atrodas Devītā iela 135, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, par nosolītu summu 6600.00 EUR (seši 

tūkstoši seši simti euro, 00 centi). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu 

Devītā iela 135, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8033 003 

2695. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1769 protokola pielikumā. 

 

§45 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  Devītā iela 20, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 20.05.2020. 

iesniegumu par 15.05.2020. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības 

nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 25.03.2020. sēdē apstiprināto 

„Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 20, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles noteikumi” 38.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 



42 

 

 

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 rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

kadastra apzīmējums 8033 003 1855, platība 590 m2, izsoli, saskaņā ar 13.05.2020. 

protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar 

kadastra apz. 8033 003 1855, kura platība 590 m2, kas atrodas Devītā iela 20, VEF 

Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, par nosolīto summu 5500,00 EUR 

(pieci tūkstoši pieci simti  euro 00 centi). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu 

Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8033 003 

1855. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1770 protokola pielikumā. 

 

§46 

Par atļauju savienot amatus 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka iesniegumi par atļauju savienot amatus tika rakstīti jau 2019.gadā, bet 

juridiskās nodaļas vadītāja mutiski informēja, ka atļauja nav nepieciešama un jautājumi netika 

izskatīti. Informē, ka ir saņemts ieteikums, tomēr, minēto lēmumu pieņemt Domes sēdē. Ziņo, ka 

A.Aparjode ir iesniegusi precizētu iesniegumu par aktuālajiem amatiem un aicina deputātus balsot 

par juristu sagatavoto priekšlikumu, kurā ir precizēts lēmums par atļauju savienot amatus. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne, 

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

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Aparjode, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par precizēto lēmuma projektu.  

 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 27.februārī tika saņemts Saulkrastu sporta centra 

vadītājas Aivas Aparjodes iesniegums ar lūgumu atļaut savienot amatus. 2020.gada 27.maijā ir 

saņemts papildināts A.Aparjodes iesniegums. 

A.Aparjodes iesniegumā ir norādīts, ka tiek ieņemti šādi amati: 

1. Saulkrastu novada dome – domes deputāte; 

2. Skultes ostas pārvalde – valdes loceklis; 

3. Pašnodarbināta persona – masiera prakse un sporta nodarbību pasniegšana; 

 Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta 

ceturto daļu, valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu savienošanas 

ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, 

https://likumi.lv/ta/id/61913#p7
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profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", līdz ar to A.Aparjodei ir atļauts savienot 

Saulkrastu sporta centra vadītājas amatu ar  masiera praksi un sporta nodarbību pasniegšanu. 

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

ceturto daļu Publiskas personas iestādes vadītājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu publiskas personas institūcijā, līdz ar to A .Aparjode Saulkrastu sporta centra vadītājas 

amatu var savienot ar Saulkrastu novada domes  deputātes amatu. 

Likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 2.3 daļu ostas 

valdes locekļa amats uzskatāms par valsts amatpersonu.  

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

piekto daļu ostas valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā.  

 Vērtējot iesniegumos norādīto  nevar konstatēt, ka amatu savienošana varētu radīt interešu 

konfliktu, tā pat amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 

un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un 

valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto 

atļauju savienot amatus, A.Aparjodei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes ostas valdes 

locekles amatu vai pārējos minētos amatus, pastāv iespēja, ka A.Aparjode var nonākt interešu 

konflikta situācijā.  

 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu un 8.1 pantu,  

 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne, 

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

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Aparjode, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut A.Aparjodei savienot valsts amatpersonas Saulkrastu sporta centra vadītāja amatu 

ar šādiem amatiem: 

1.1. Saulkrastu novada dome – domes deputāte; 

1.2. Skultes ostas pārvalde – valdes loceklis; 

1.3. Pašnodarbināta persona – masiera prakse un sporta nodarbību pasniegšana; 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu A.Aparjodei un Skultes ostas 

pārvaldei. 

 

Lēmums Nr.1771 protokola pielikumā. 

 

§47 

Par reorganizāciju Saulkrastu novada domes iestādēs 

 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
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Ziņo N.Līcis. Ierosina šīs dienas Domes sēdē neskatīt jautājumu par Attīstības nodaļas 

labiekārtošanas darbu (pārvaldes uzdevumus) nodošanu izpildei SIA “Saulkrastu 

komunālserviss”, jo nepieciešams iepazīstināt un informēt darbiniekus par turpmāko darbību. 

Izskaidro par jaunu nodaļu izveidi - Komunikācijas un tūrisma nodaļa, kā arī par iespējamu 

Jauniešu mājas pievienošanu Saulkrastu sporta centram. 

A.I.Zaharāns izskaidro reorganizācijas nepieciešamību un informē, ka darba gaitā tika konstatētas 

situācijas, ka iestādē, kur ir mazs darbinieku skaits, kad kāds ir prombūtnē vai atvaļinājumā, iestādi 

ir pat nepieciešams slēgt kā arī novērots, ka daudzi pasākumi dublējas vai nav finansiāli īstenojami, 

bet ja jautājumi tiktu risināti kopīgiem spēkiem, tad tie būtu gan efektīvāki , gan kvalitatīvāki, gan 

finansiāli nodrošinātāki. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro, kas notiks ar Zvejniekciema kultūras namā esošo “Jauniešu māju”. 

A.I.Zaharāns informē, ka jautājums vispirms ir jāizskata, vai tiks veikta un akceptēta minētā 

apvienošana un tad tikai tiks runāts ar darbiniekiem par turpmāko rīcību. 

N.Līcis piekrīt A.I.Zaharāna teiktajam un papildina, ka visiem būs jāpārrunā arī jautājumi 

izglītības reformas sakarā, kur bērni varēs pavadīt brīvo laiku, pulciņus un mūzikas un mākslas 

skolu.  

A.Deniškāne noskaidro vai nevajadzēja vispirms runāt ar speciālistiem un tad tikai lemt par 

reorganizācijas veikšanu un vai sadarbība ar jauno struktūru būs efektīva. 

N.Līcis izskaidro, ka tiek saglabāta gan Jauniešu māja, gan Tūrisma informācijas centrs. Būs 

vienota struktūra, kur Jauniešu mājas un Tūrisma informācijas centra vadītājiem nebūs tik daudz 

jānodarbojas ar budžetu, bet varēs veltīt vairāk laika tiešajiem darba pienākumiem un sniedz 

skaidrojumu par vienotas komunikācijas iespējām. 

O.Vanaga noskaidro vai ar darbiniekiem ir runāts, vai viņiem saglabāsies vai mainīsies algas un 

ierosina turpmāk par katru iestādi sagatavot atsevišķu lēmumprojektu, lai var par katru atsevišķi 

balsot. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ar vadītājiem ir runāts un informē, ka atalgojums netiek samazināts un 

nekas netiek likvidēts. 

E.Grāvītis informē, ka Domes struktūru nosaka deputāti, un šādu jautājumu būtu nepieciešams 

izskatīt caur komiteju sēdēm un ierosina šobrīd nelemt par iestāžu likvidāciju, bet gan uzdot 

izpilddirektoram līdz 10.06.2020. sagatavot izvērstu analīzi, kādi būs pašvaldības ieguvumi no 

minētās reorganizācijas, un, tikai tad, izskatīt komitejās un pieņemt lēmumu.   

N.Līcis uzskata, ka šobrīd būtu svarīgi uzsākt procesu. 

E.Grāvītis informē, ka šajā brīdī tiek pieņemts lēmums, ka tiek gatavota struktūra kaut ko 

likvidējot un uzskata, ka pirms tiek pieņemts lēmums, būtu nepieciešams noskaidrot kādi būtu 

ieguvumi jaunajā struktūrā. Atkārtoti lūdz līdz 10.06.2020. komiteju sēdēm sagatavot informāciju, 

par to kādi būs ieguvumi. 

A.Horsts uzskata, ka ir jāveic reorganizācija un jāsvītro no sagatavotā lēmumprojekta 1.3.punkts, 

kurā minēts par Attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu (pārvaldes uzdevumu) nodošanu izpildei 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” un aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

B.Veide noskaidro vai darbiniekiem tiks veiktas izmaiņas amatu aprakstos un uzskata, ka 

jautājumu nepieciešams izvērtēt vairāk. 

Diskusija par lēmuma pieņemšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide, A.Aparjode, N.Līcis un 

A.Deniškāne. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns norāda, ka lēmumprojektā ir norādīts, ka tiek 

uzdots Domes izpilddirektoram uzsākt pašvaldības iestāžu reorganizāciju, un ziņo, ka pati 

Jauniešu mājas vadītāja ir iesniegusi iesniegumu par iespējamu Jauniešu mājas pievienošanu 

Saulkrastu sporta centram un skaidro, ka par šādiem jautājumiem, arī par Tūrisma informācijas 

centru, jau sen ir runāts. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ jautājums tiek skatīts Domes sēdē neizskatot to komiteju sēdēs. Ziņo, 

ka lēmumā ir norādīts, ka reorganizācijai vajadzētu noslēgties septembrī, tad, kad sezona būs jau 
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beigusies. Uzskata, lai viss tiktu izdarīts kvalitatīvi, Domes deputātiem, vispirms, tiek sagatavota 

situācijas analīze un izvērtējot to, deputāti pieņem lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu. 

N.Līcis aicina deputātus jautājumu neatlikt un aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu izņemot 

no tās 1.3.punktu.  

 

2020.gada 21.maijā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Jauniešu mājas 

vadītājs Ingūnas Feldmanes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 8.1/2020/IN2181) par iespējamu 

Jauniešu mājas pievienošanu Saulkrastu sporta centram. Iestāžu apvienošana nodrošinātu 

lietderīgu un racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu, mazinās administratīvo slogu, nodrošinās 

efektīvu darbinieku aizvietošanu un iespēju plašāk realizēt plānotos pasākumus. 

 2020.gada 21. maijā Domē saņemts domes priekšsēdētāja Normunda Līča iesniegums 

(reģistrēts ar Nr. 8.1/2020/IN2185) par pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” nodaļas – 

Komunikācijas un tūrisma nodaļa – izveidi. Iesniegumā norādīts, ka izveidotā nodaļa spētu veidot 

vienotu un efektīvu pašvaldības publiskās komunikācijas stratēģijas īstenošanu, veicinot novada 

atpazīstamību un tūristu piesaisti, t.sk. Saulkrastu kā kūrortpilsētas tēla veidošanu un 

popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, nodrošinātu plašāku sabiedrības informēšanu par notikumiem 

pašvaldībā, sniedzot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem daudzpusīgāku informāciju, ļautu efektīvāk 

veikt savstarpēju aizvietošanu darbinieku prombūtnē, vienoti organizētu pakalpojumu un citu 

pasūtījumu nodrošināšanu, koordinētu informatīvo materiālu izvietošanu pilsētas vides reklāmas 

stendos, nodrošinātu vienotu pašvaldības interneta vietņu, sociālo mediju kontu un aplikāciju 

darbību. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, kā arī ievērojot likuma “Par pašvaldībām”14.pana otrās 

daļas 3.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu ir lietderīgi uzsākt pašvaldības iestāžu 

reorganizāciju, lai efektīvi nodrošinātu no likuma “Par pašvaldībām” izrietošo funkciju izpildi..  

Lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.pantā ietverto pienākumu rīkoties ar publiskajiem līdzekļiem lietderīgi un rīkoties, lai 

mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu un mantas izlietojumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas normas par iestāžu reorganizāciju 

(15.pants)  

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (B.Veide, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 

1. Uzdot Domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākt pašvaldības 

iestāžu reorganizāciju un likvidēšanu, nepasliktinot iestāžu un Domes darbinieku darba 

nosacījumus, lai līdz 01.09.2020.  

1.1.Likvidētu pašvaldības iestādi Jauniešu māja to pievienojot pašvaldības iestādei 

Saulkrastu sporta centrs; 

1.2.Izveidotu Saulkrastu novada domē jaunu struktūrvienību “Komunikācijas un tūrisma 

nodaļa”, tai pievienojot Saulkrastu tūrisma informācijas centru un Administratīvās 

nodaļas sabiedriskās attiecības; 

2. Uzdot Domes izpilddirektoram, sadarbībā ar iestāžu vadītājiem, pēc iespējas ātrāk, bet ne 

vēlāk kā līdz 2020.gada 30.jūnija domes sēdei sagatavot visus nepieciešamos dokumentus 

apstiprināšanai Domē (amatu saraksti, iestāžu un nodaļu nolikumi, tiesību un saistību 

pārņemšana u.tml.) 

 

Lēmums Nr.1772 protokola pielikumā. 
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§48 

Par atļauju savienot amatus 

Ziņo N.Līcis.  

 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 19.jūnijā  tika saņemts domes priekšsēdētāja N.Līča  

iesniegums ar lūgumu izvērtēt ieņemamo amatu savienojamības atbilstību likumam “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un nepieciešamības gadījumā saskaņot amatu 

savienošanu. 

2020.gada 22.maijā atkārtoti saņemts   domes priekšsēdētāja N.Līča  iesniegums ar lūgumu 

izvērtēt ieņemamo amatu savienojamības atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” un nepieciešamības gadījumā saskaņot amatu savienošanu. 

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 

2.3 daļu arī ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amats uzskatāms par valsts amatpersonu.  

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

piekto daļu ostas valdes priekšsēdētāja vietnieks var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 

citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu 

un ir saņemta koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi 

vai apstiprinājusi amatā.  

N.Līča iesniegumā ir norādīts, ka tiek ieņemti šādi amati: 

 

Nosaukums Atalgots 

 

Saulkrastu novada dome, priekšsēdētājs Jā 

Skultes ostas valde, priekšsēdētāja vietnieks Jā 

Saulkrastu novada dome, Iepirkumu komisijas loceklis 

 

Nē 

Saulkrastu novada dome, Atļauju komisijas loceklis Nē 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Jūras Zeme", 

padomes priekšsēdētājs 

Nē 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība " Jūras Zeme", 

Projektu iesniegumu atbilstības stratēģijai apstiprināšanas 

komisijas loceklis 

Nē 

Biedrība „Vidzemes tūrisma asociācija” valdes loceklis Nē 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome, loceklis Nē 

Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” Saulkrastu novada 

pašvaldības pārstāvis 

Nē 

 

 Vērtējot iesniegumos norādīto, Dome nekonstatē, ka amatu savienošana varētu radīt 

interešu konfliktu, tāpat amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un 

valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto 

atļauju savienot amatus, N.Līcim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot  minētos amatus, pastāv 

iespēja, ka N.Līcis var nonākt interešu konflikta situācijā.  
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Ņemot vērā iepriekš norādīto un saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punktu un piekto daļu un 8.1 pantu,  

 

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

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

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

nepiedalās N.Līcis, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut Normundam Līcim savienot domes priekšsēdētāja amatu ar šādiem amatiem: 

1.1. Skultes ostas valde, priekšsēdētāja vietnieks; 

1.2. Saulkrastu novada dome, Iepirkumu komisijas loceklis; 

1.3. Saulkrastu novada dome, Atļauju komisijas loceklis 

1.4. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Jūras Zeme", padomes priekšsēdētājs 

1.5. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība " Jūras Zeme", Projektu iesniegumu 

atbilstības stratēģijai apstiprināšanas komisijas loceklis; 

1.6. Biedrība „Vidzemes tūrisma asociācija” valdes loceklis; 

1.7. Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome, loceklis; 

1.8. Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvis. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Normundam Līcim un Skultes ostas 

pārvaldei. 

 

Lēmums Nr.1773 protokola pielikumā. 

 

§49 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 25.05.2020. 

iesniegumu par 15.05.2020. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīts pašvaldības 

nekustamais īpašums neapbūvēts zemesgabals Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 25.03.2020. sēdē apstiprināto „Saulkrastu novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles noteikumi” 38.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

34.panta otro daļu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 

002 0494, platība 1894 m2, izsoli, saskaņā ar 13.05.2020. protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar 
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kadastra apz. 8013 002 0494, kura platība 1894 m2, kas atrodas Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, par nosolīto summu 32 000,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši euro). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemes īpašumu 

Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8013 002 0494. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1774 protokola pielikumā. 

 

§50 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 19.05.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu īpašumam Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  

 

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

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

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

L.Vaidere, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Jūras prospekts 26 (kadastra apz. 80330010076), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

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

 

Lēmums Nr.1775 protokola pielikumā. 

 

§51 

Par vienošanās slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2019. gada 31. 

janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanu Nr.6-APSD -42-2019 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja Irina Gavrilova informē, ka ir saņemta 

vēstule no Nodarbinātības valsts aģentūras ar lūgumu precizēt sadarbības līguma pielikumus – 

atskaišu veidlapas, kā arī līguma punktu, kas nosaka bezdarbnieka iesaistīšanos pagaidu darbos 

ilgumu.  

 

Izskatot dokumentu pārvaldības vadītājas 25.05.2020. iesniegumu par vienošanās slēgšanu 

pie 2019.gada 31.janvāra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi” īstenošanu Nr.6-APSD-42-2019,  
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pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.5 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. Noslēgt ar Nodarbinātības valsts aģentūru vienošanos par grozījumiem 2019. gada 31. 

janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanu Nr.6-APSD -42-2019. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1776 protokola pielikumā. 

 

§52 

Par meža īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide informē, ka apsekojot dažus objektus, pēc minētajām platībām tur nav mežs un noskaidro 

vai lēmums ir jāpieņem šobrīd. Ierosina vispirms veikt uzmērīšanu. 

A.Blankenbergs informē, ka minētās mežaudzes ir jāvērtē no jauna. 

Diskusija par platību norādīšanu un uzmērīšanas veikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

A.Blankenbergs, B.Veide, A.I.Zaharāns un J.Rudzīte. 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un veikt meža inventarizāciju. 

 

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. Atlikt jautājuma izskatīšanu un veikt meža inventarizāciju minētajiem zemes gabaliem: 

1.1. Vecsīļi, kad.Nr.80330011026, mežaudzes platība 0.7018 ha; 

1.2. Izgāztuve, kad.Nr.80330040551, mežaudzes platība 3.53 ha; 

1.3. Krasta iela 16A, kad.Nr.80130040183, mežaudzes platība 1.9178 ha; 

1.4. Ostas zeme, kad.Nr.80330010709, mežaudzes platība 2.6 ha; 

1.5. Skultes osta, kad.Nr.80330010205, mežaudzes platība 0.46 ha. 

 

§53 

Par SIA “Nauja” 2020.gada 17.aprīļa sūdzību par Saulkrastu novada būvvaldes 20.03.2020 

atzinumu 

 

Ziņo N.Līcis. Dod vārdu SIA “Nauja” pārstāvim. 

SIA “Nauja” pilnvarotā persona Izita Kļaviņa informē, ka SIA “Nauja” ir sniegusi Domei vairākas 

sūdzības, uz kurām atbildes ir saņemtas tikai dažām. Ziņo, ka ir bijušas dažas tikšanās klātienē, ir 

panāktas vienošanās par risināmajiem jautājumiem, un informē par iesāktajām tiesvedībām. 

Izskaidro sūdzības būtību un uzskata, ka Domei vajadzēja, nevis lemt par visa zemes nomas līguma 

nepagarināšanu, bet pagarināt daļēji, tieši nekustamā īpašuma uzturēšanai. Informē, ka Dome 
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argumentēja, ka kamēr nav noslēgts zemes nomas līgums, tikmēr nekādas darbības, kas attiecas 

uz nodošanu ekspluatācijā, nevar. Ziņo, ka SIA “Nauja” gaida 29.08.2019. lēmuma izpildi, kurā 

Dome pieņēma lēmumu izveidot nekustamā īpašuma Smilšu ielā 2A, zemes vienības daļu un 

noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Nauja”. Informē par būvinspektora atzinumu apsekojot 

objektu atkārtoti un uzdod jautājumu, kādēļ uz apsekošanām netiek aicināti SIA “Nauja” pārstāvji. 

Papildus informē, ka moduļi ir saskaņoti un tika uzstādīti 2007.gadā un ir iezīmēti Saulkrastu 

novada teritorijas plānojumā, kas ir spēkā vēl šobrīd. 

N.Līcis atbild, ka minētās konstrukcijas nav saskaņotas un izskaidro teritorijas plānojuma 

pamatnes būtību.  

Zvērināts advokāts Agris Eglītis izskaidro, ka lēmumprojektā ir runa par divu veidu objektiem – 

konteinertipa atpūtas mājas, kuras novietotas uz autostāvvietas asfalta laukuma un guļbūves, kas 

uzsāktas būvēt atbilstoši 2007.gada projektam un izsniegtajai būvatļaujai. Informē, ka kopīgais, 

minētajā jautājumā, ir būvvaldes speciālista atzinums, kurā minēts, ka abi objekti ir patvaļīga 

būvniecība, jo konteinertipa mājām, nav ne atļaujas, ne saskaņojuma. Ziņo, ka guļbūves nav 

nodotas ekspluatācijā un uzskata, ka tādēļ, tās ir atzītas par patvaļīgu būvniecību, jo pretēji 

projektam un atļaujai, tām ir izbūvēts otrais stāvs. Sniedz informāciju par būvvaldes inspektoru 

veiktajiem atzinumiem un uzsver, ka SIA “Nauja” lēmumu atzina sev par saistošu, jo norādīja, ka 

novērsīs trūkumus līdz 2020.gada 1.aprīlim. Informē, ka būvvalde bija atkārtoti apsekojusi 

teritoriju  pēc minētā datuma, bet nekādas darbības patvaļīgas būvniecības seku novēršanai SIA 

“Nauja” nav veikusi, bet gan tika konstatēts, ka ēkas tiek ekspluatētas.  

N.Līcis aicina deputātus pieņemt zināšanai minētos faktus un balsot par sagatavoto 

lēmumprojektu. 

B.Veide noskaidro, kas notiks pēc lēmuma pieņemšanas par Saulkrastu novada būvvaldes 

20.03.2020. atzinuma atstāšanu spēkā. 

Diskusija par turpmāko rīcību un iespējamo būves nodošanu ekspluatācijā. Diskusijā piedalās 

A.Eglītis un B.Veide. 

I.Kļaviņa informē, ka faktiskā situācija ir atšķirīga un uzskata, ka deputātiem un speciālistiem ir 

jāpadomā, ka būs jāuzņemas atbildība par zaudējumu nodarīšanu tiesvedības procesos vai 

privātpersonām, saistībā ar sagatavotajiem dokumentiem un pieņemtajiem lēmumiem. 

 

27.04.2020 Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome,  tika saņemta SIA “Nauja” 

2020.gada 17.aprīļa  sūdzība, turpmāk – sūdzība, par Saulkrastu  novada  būvvaldes 20.03.2020. 

atzinumu Nr.BIS-BV-19.9 -2020-2896, turpmāk – 20.03.2020  Atzinums.  

 Savā sūdzībā SIA “Nauja” norāda, ka 20.03.2020 Atzinums it kā ir  analogs Saulkrastu 

novalda būvvaldes 06.06.2019 atzinumam Nr.101 “Par būves pārbaudi”, turpmāk – 06.06.2019 

Atzinums, un tāpēc  tā apstrīd gan  20.03.2020 Atzinuma sastādīšanas kārtību, gan tā likumību. 

SIA “Nauja” ieskatā  nav iespējama  būvniecības kontrole, kā tas norādīts 20.03.2020 Atzinumā, 

jo vispār nekāda būvniecība  nenotiekot. SIA “Nauja” uzsver ka visas  tās agrāk veiktās  darbības 

būvniecības sakarā ir bijušas  saskaņotas un akceptētas un līdz ar to nav notikusi patvaļīga 

būvniecība. 

 Iepazīstoties ar sūdzību, Dome atkārtoti, tāpat kā 06.05.2020 atbildē SIA “Nauja”,  

konstatē, ka fakts par patvaļīgu (nelikumīgu)  būvniecību tika konstatēts jau 06.06.2019  

Atzinumā.    

06.06.2019 Atzinums  netika apstrīdēts un ir stājies spēkā.   SIA “Nauja” ir atzinusi  

patvaļīgas (nelikumīgas) būvniecības faktu. Savā 2019.gada 20.jūnija vēstulē domei SIA “Nauja” 

nevis apstrīd būvvaldes lēmumu un atzinumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, 

bet informē Domi par gatavību  “sadarboties un novērst trūkumus un lūdz tai dot laiku līdz 

2020.gada 1.aprīlim nepieciešamo darbību  realizācijai.” Pie tam, SIA “Nauja” apzinās, ka nav 

pārsūdzējusi būvvaldes 06.06.2019 Atzinumu un tāpēc šajā sūdzībā savu 2019.gada 20.jūnija 

vēstuli redakcionāli definējusi kā “sūdzību/iesniegumu”.  
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Dome konstatē, ka  SIA “Nauja” nekādas darbības  patvaļīgas būvniecības seku novēršanai 

nav veikusi – ne līdz  SIA “Nauja” nosauktajam datumam, tas ir, 2020.gada 1.aprīlim, ne līdz šim 

brīdim. Tāpēc loģisks un  likumīgs bija Saulkrastu novada būvvaldes lēmums veikt atkārtotu būvju 

pārbaudi. Ir likumsakarīgi, ka, analogi konstatētajam 06.06.2019 Atzinumā, tika fiksēta tā pati 

tiesiskā situācija, proti, patvaļīga būvniecība. Taču, papildus agrāk konstatētajam,  tika fiksēts 

fakts, ka patvaļīgi uzbūvētās ēkas tiek izmantotas, kas ir Būvniecības likuma 21.panta pārkāpums. 

 Tādējādi SIA “Nauja” ne tikai  nav novērsusi  patvaļīgās būvniecības  sekas, kas tika 

konstatēts ne tikai pēc attiecīgas  būvniecības dokumentācijas neesamības būvvaldē, bet arī būvju 

pārbaudē dabā,   bet arī uzsākusi un turpina nelikumīgi uzbūvēto būvju ekspluatāciju. 

 Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu Būvvaldes kompetencē ir augstākminēto faktu 

konstatācija tās veiktās kontroles  procesā un attiecīgu lēmumu pieņemšana. Līdz ar to nepamatota 

ir SIA “Nauja” norāde sūdzībā par it kā  pieļautu būvvaldes atzinuma sastādīšanas kārtības 

pārkāpumu.  

 Arī daļā par būvvaldes norādījumu izpildes termiņu – 20.03.2020, kas, konkrētajā 

gadījumā  ir arī  atzinuma sastādīšanas datums, nav  konstatējami nekādi pārkāpumi. Augstāk 

minētais nekavējoši izpildāmais termiņš noteiktas  tāpēc, ka patvaļīgi uzbūvēto būvju ekspluatācija 

ir nepieļaujama. 

 Šis aizliegums, kā arī nelikumīgo būvdarbu apturēšana, ir izpildāmi nekavējoši, neskatoties 

uz  likumā paredzēto iespēju būvvaldes  atzinumu un tās pieņemtos lēmumus apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 Attiecībā  par iespējamo zemes vienības daļas Smilšu ielā  2A , Saulkrasti, Saulkrastu 

novadā ar platību  692 kv.m nomas līguma noslēgšanu, Dome konstatē:  

1. Kā norādīts 28.08.2019 Domes sēdes lēmumā  Nr.1325, uz zemes gabala daļas ar 

platību 692 kv.m atrodas SIA “Nauja” tiesiskā valdījumā  esošas 2 ( divas)  atpūtas 

mājiņas, kas nav nodotas ekspluatācijā un īpašuma tiesības nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā. Tādējādi augstāk minētā zemesgabala  daļas noma bija  iespējama un 

paredzēta tikai zem Saulkrastu novada būvvaldes abos atzinumos minētajām divām 

jaunbūvēm – atpūtas mājiņām, bet nekādi neskar citā zemesgabala daļā – atsevišķi 

nodalītā autosstāvvietā ar platību 3900 kv.m  patvarīgi novietotās  trīs konteinertipa 

mājiņas un metāla konteinera daļu. 

2. Taču arī attiecībā uz divām jaunbūvēm – atpūtas mājiņām, kuru būve tika tiesiski 

atļauta, un par ko strīds nepastāv, Saulkrastu novada būvvalde jau savā 06.06.2019 

Atzinumā konstatēja  patvarīgu būvniecību – atkāpes no  saskaņotā projekta, kas 

izpaudās, abām ēkām uzbūvējot otro stāvu. Tieši šis bija iemesls būvdarbu apturēšanai 

jau 2019.gada jūnijā. Kā  jau   norādīts augstāk, SIA “Nauja” šo acīmredzamo 

pārkāpumu atzina un solīja novērst, taču tas nav izdarīts.  Tieši  šis fakts  liedz tai 

nodot šīs ēkas ekspluatācijā un tas tiesiski nav saistīts ar iespējamu zemesgabala  daļas 

nomu. 

3. Līdz ar to, kamēr SIA “Nauja” nav novērsusi patvaļīgās būvniecības sekas, Dome 

nevar slēgt  ar SIA “Nauja” zemes vienības daļas nomas līgumu. 

 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas b) apakšpunktu, 

Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 

(G.Lāčauniece), „ATTURAS”- 4 (B.Veide, E.Grāvītis, A.Deniškāne, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 
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1. SIA “Nauja” 2020.gada 17.aprīļa sūdzību noraidīt kā nepamatotu un atstāt negrozītu 

Saulkrastu novada būvvaldes 20.03.2020. atzinumu Nr.BIS-BV-19.9 -2020-2896.   

2. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 

 

Lēmums Nr.1777 protokola pielikumā. 

 

§54 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iekšējās elektroapgādes 

pilnīgai pārbūvei un automātikas nomaiņai 

 

Ziņo N.Līcis, ka attīrīšanas iekārtu kvalitatīva un droša darbība Saulkrastos ir ļoti būtisks 

jautājums, par kuru ievērojami līdzekļi nav ieguldīti vairāku gadu laikā. 

A.Horsts informē, ka pie šāda veida lēmuma turpmāk būtu nepieciešams pievienot klāt audita 

atzinumu un tāmi. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane informē, ka audita veicējs 

minēto atzinumu nodefinēja kā konfidenciālu, tādēļ tā ir ierobežotas pieejamības informācija. 

Sniedz skaidrojumu par novērotajām tehniskām problēmām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un 

auditā norādīto slēdzienu. Informē, ka cenu aptauja joprojām turpinās, jo nav saņemtas visas 

darījuma summas. 

Diskusija par audita atzinuma konfidencialitāti un finansējuma piešķiršanu. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, R.Kosmane, E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide un A.I.Zaharāns. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Ievērojot to, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) tika novērotas regulāras tehniskās 

problēmas, ir veikti finansiāli apjomīgi ārkārtas remonta darbi. Laika posmā no 2020.gada 

13.februāra līdz 2020.gada 13.martam veikts NAI automatizācijas un elektroapgādes esošā 

stāvokļa audits. Audita mērķis bija gūt atziņu, ka plānotie ieguldījumi NAI būs efektīvi un 

pamatoti un ka automātikas nomaiņa uzlabos NAI darbību. Audita slēdzienā norādīts, ka NAI 

iekārtu esošā elektroapgāde nav tehniski piemērota automātikas nomaiņai un ir jāveic būtiski 

ieguldījumi esošās elektroapgādes sistēmas atjaunošanā. 

Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 25.05.2020. iesniegumu par 

papildus līdzekļu piešķiršanu un pamatojoties uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizēto 

cenu aptauju (ID Nr.SKS2020/03) projektam “Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu 

un automatizācijas sistēmas pārbūves darbi”, konstatēts, ka nepieciešams papildus finansējums 

58 000,00 EUR apmērā, lai veiktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iekšējās elektroapgādes pilnīgu 

pārbūvi un automātikas nomaiņu. 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613, V.F.06.600) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu un 

ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība)  par 20 000,00 

EUR, jo netiks izbūvēts Jūras parka savienojums ar Raiņa ielu. 
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1.2.palielināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613, V.F.06.600) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem) par 20 000,00 EUR, lai veiktu projekta “Notekūdeņu 

attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves 

darbi” īstenošanu. 

2. Veikt grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 „Saistošie 

noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. 

punktā minētos grozījumus. 

3. Noslēgt vienošanos pie 31.03.2020. deleģēšanas līguma Nr.5.1/2020/Li150 par 

pašvaldības līdzekļu samazināšanu par 38 000,00 EUR, lai piešķirtu finansējumu projekta 

“Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves 

darbi” īstenošanai. 

4. Noslēgt vienošanos pie 26.03.2020. līguma par dotācijas izmantošanu Nr.5.1/2020/Li140 

par līguma summas palielināšanu par 58 000,00 EUR, lai realizētu projektu “Notekūdeņu 

attīrīšanas stacijas iekšējo elektrotīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbi”. 

5. Izteikt 25.03.2020. domes lēmuma Nr. 1664 pielikumu “Saulkrastu novada pašvaldības 

ceļu un ielu fonda finansējuma izlietojums 2020.-2022. gadam” jaunā redakcijā. 

 

Lēmums Nr.1778 protokola pielikumā. 

 

§55 

Par 10.klases izveidi 2020./2021. mācību gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne sniedz prezentāciju par 

kvalitatīvu, laikmetīgu un konkurētspējīgu izglītību Saulkrastos. 

Diskusija par skolu programmu sadalījumiem. Diskusijā piedalās B.Veide un R.Urtāne. 

N.Līcis noskaidro, ko nozīmē Izglītības ministrijas virzītā izglītības politika, kas ir minētie 

izglītības grozi un kā tie tiek sagatavoti, un kā uz doto brīdi izskatās Saulkrastu vidusskolas 

piedāvātais izglītības grozs. 

R.Urtāne informē, ka pašvaldībai, plānojot vidusskolas grozus, ir jāplāno vismaz 2 paralēlas 

klases, lai tās būtu finansiāli izpildāmas.  

O.Vanaga izskaidro, ka katra skola izvērtē savas stiprās un vājās puses un piedāvāt tos mācību 

priekšmetus, kurus var apgūt padziļināti. Izklāsta Saulkrastu vidusskolas sagatavotos izglītības 

grozus –matemātikas un fizikas grozs, un otrs valodas un vēsture. 

B.Veide jautā A.Dulpiņam, ja tagad tiktu uzsākta 10.klase Zvejniekciema vidusskolā, kurus no 

šiem groziem saņemtu skolēni. 

A.Dulpiņš sniedz skaidrojumu par optimālāko izglītības grozu risinājumu. Izsaka savu viedokli 

par Saulkrastu novada vidusskolas modeļa izveidi. 

Diskusija par 2020.gada 26.februāra pieņemto Domes sēdes lēmumu. Diskusijā piedalās B.Veide, 

A.Dulpiņš un R.Urtāne. 

N.Līcis informē, ka kopīgi būs jāpieņem lēmums par kopēju Saulkrastu novada vidusskolu izveidi 

un ziņo par lēmuma pieņemšanas kārtību un jaunas vidusskolas izveides procesu. 

R.Urtāne informē, ka balsojot par sagatavoto lēmumprojektu, tiek lemts arī, ka sadarbībā ar skolu 

direktoriem, tiks organizētas tikšanās ar 9.klases skolēniem un viņu vecākiem, lai skaidrotu 

pieņemto domes lēmumu un Saulkrastu vidusskolas izglītības programmu piedāvājumu. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
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Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 27.maijā saņemts Saulkrastu novada domes 

Administratīvās nodaļas izglītības darba speciālistes Ramonas Urtānes iesniegums par 10.klases 

izveidi 2020./2021. mācību gadā Saulkrastu vidusskolā. 

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 iestāde nodrošina izglītojamo skaitu 

10. klasē ne mazāk par 18 vai kopējo izglītojamo skaitu 10.–12. klasē ne mazāk par 48.” 

Plānojot kvalitatīvas un laikmetīgas izglītības piedāvājumu Saulkrastos, sākot ar 

2021./2022. mācību gadu tiks izveidota Saulkrastu novada vidusskola, apvienojot Zvejniekciema 

un Saulkrastu vidusskolu, radot iespēju piesaistīt augsti kvalificētus pedagogus un piedāvāt 

daudzveidīgu izglītības pakalpojumu Saulkrastu novada ģimenēm. 

Lai īstenotu ilgtermiņa mērķi par vienotu un konkurētspējīgu vispārizglītojošu vidusskolu, 

nepieciešams pārskatīt š.g. 26.februārī pieņemto domes lēmumu par 10.klases izveidi un tālejoši 

lemt par tās izveidi Saulkrastu vidusskolā, kuru likumsakarīgi apstiprina arī vairāki faktori: 

- Ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte” tiek rekomendēta vidusskolas izveide 

Saulkrastu centrā (informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija, Skolu karte) 

- Pēdējos trīs mācību gados skolēnu skaits Saulkrastu vidusskolā bijis lielāks nekā 

Zvejniekciema vidusskolā (informācijas avots: Valsts izglītības informāciju sistēma); 

- Izglītības iestādes ģeogrāfiskais stāvoklis (tuvāk Rīgai, sabiedriskā transporta iespējas) ļauj 

piesaistīt augsti kvalificētus pedagogus (informācijas avots: Saulkrastu novada izglītības 

attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam); 

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, 

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, L.Vaidere, A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās A.Dulpiņš, 

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 26.februāra sēdes lēmumu Nr.1615 “Par 10.klases 

izveidošanu 2020./2021. mācību gadā”. 

2. Izveidot 10.klasi 2020./2021.macību gadā Saulkrastu vidusskolā. 

3. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas direktoriem sadarbībā ar izglītības darba 

speciālisti Ramonu Urtāni organizēt tikšanos 9.klases skolēniem un viņu vecākiem ar domes 

priekšsēdētāju Normundu Līci līdz 2020.gada 5.jūnijam, lai skaidrotu pieņemto domes 

lēmumu un Saulkrastu vidusskolas izglītības programmu piedāvājumu. 

4. Pieteikšanos uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadam organizēt Saulkrastu vidusskolā līdz 

2020.gada 24.jūlijam. 

 

Lēmums Nr.1779 protokola pielikumā. 



55 

 

 

§56 

Par atļauju savienot amatus pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2020.gada 6.maijā saņemts Saulkrastu novada 

pašvaldības izpilddirektora A.I.Zaharāna iesniegums “Par amatu savienošanu”, ar kuru lūgts 

izvērtēt un atļaut savienot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar:  

1) Saulkrastu novada domes Iepirkuma komisijas locekļa amatu;  

2)  iestādes “Saulkrastu novada dome” vadītāja amatu.  

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta pirmās daļas 14.punktam pašvaldības izpilddirektors ir valsts amatpersona. 

Minētā Likuma 7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības 

izpilddirektoram ir tiesības savienot amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas 

nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas 

rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Pamatojoties 

uz iepriekš minēto, Saulkrastu novada domes Iepirkuma komisijas locekļa amats uzskatāms par 

citu amatu publiskas personas institūcijā un Dome uzskatāma par augstāko institūciju, kas izsniedz 

atļauju.   

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās 

daļas 1.punktu, Dome secina, ka pašvaldības izpilddirektora amata savienošana ar Iepirkuma 

komisijas locekļa amatu neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Atbilstoši Likuma 21.pantam, valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz augstākās 

institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.I.Zaharānam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot 

pašvaldības izpilddirektora amata un Iepirkuma komisijas amata pienākumus pastāv iespēja, ka 

A.I.Zaharāns var nonāk interešu konflikta situācijā.  

Attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora amata savienošanu ar iestādes “Saulkrastu novada 

dome” vadītāja amatu, atbilstoši likuma “Par Pašvaldībām” 68.pantam, 69.panta 8.punktam, 

Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma 17.1. punktam un Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu “Saulkrastu novada domes nolikums” 8. punktam, pašvaldības izpilddirektors organizē 

un ir atbildīgs par centrālās administrācijas darbu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, administrācijas 

vadīšana ir izpilddirektora amata pienākumi saskaņā ar likumu “Par Pašvaldībām” un Saulkrastu 

novada domes pašvaldības nolikumu, nevis papildus pienākumi,  līdz  ar to nav nepieciešama 

atļauja minēto amatu savienošanai.   
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu, 8.1 panta piektās 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. Atļaut A.I.Zaharānam Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora amatu savienot ar  

Saulkrastu novada domes Iepirkuma komisijas locekļa amatu.   

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu A. I. Zaharānam.  
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Lēmums Nr.1780 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:05 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 03.06.2020. 

 


