
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 3.jūnijs                             Nr.19/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 3.jūnijā plkst.16:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 16:00 

 

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. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi un paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme”” 

realizēšanai  

2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 

lietošanu”” apstiprināšanu  

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

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

lietošanu””  precizēšanu  

4. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā   

5. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

 

§1 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā 

Vidzeme”” realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants izskaidro projekta iesniegšanas termiņu, informē par iepirkuma 

rezultātiem un par plānotajām izmaksām. 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


A.Horsts izsaka savu viedokli par summas apmēru un par papildus būvuzraudzības lēmuma 

sagatavošanas nepieciešamību. Noskaidro vai ir izvērtēti visi būvniecības pretendenta dokumenti. 

G.Vīgants atbild, ka visi dokumenti ir izvērtēti un iepirkumu protokols ir apstiprināts. Izskaidro, 

ka papildus lēmums nebūs nepieciešams, jo aizņēmums tiek ņemts par maksimālo summu un 

iepirkumu rezultātā summa var būt mazāka. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča papildina G.Vīganta teikto, ka iepirkumu 

protokols vēl nav apstiprināts, bet komisija ir izskatījusi iepirkumu dokumentus un tiek veiktas 

visas darbības, lai protokols tiktu nodots komisijai izskatīšanai un parakstīšanai. 

Diskusija par lēmuma pieņemšanas steidzamību. Diskusijā piedalās A.Horsts un J.Miranoviča. 

N.Līcis izskaidro projekta realizācijai nepieciešamo darbu veikšanu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja 

02.06.2020. iesniegumu par aizņēmuma ņemšanu projekta realizācijai un ņemot vērā atklātā 

konkursa “Neibādes parks” un estrādes kompleksa rekonstrukcijas Saulkrastos, būvprojekta 

izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, ID Nr. SND/2020/6ERAF 01.06.2020. saņemtos 

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

10.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošanai ņemt 2020.gadā 

Valsts kasē vidēja termiņa aizņēmumu uz desmit gadiem 883 300,00 EUR apmērā, ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi un pamatsummas atmaksu sākot ar 2022.gada 

1.janvāra, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

 

Lēmums Nr.1781 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka tika saņemts lēmums no Dabas aizsardzības pārvaldes un 

informē, ka noteikumi ir papildināti ar definīciju, kas ir nūdistu pludmale – iezīmēta pludmales 

daļa, paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un atpūsties kaili. 

A.Horsts norāda, ka noteikumos ir norādīts, ka nūdistu pludmale atrodas 300 metrus aiz tūrisma 

objekta “Baltā kāpa”, un uzskata, ka attālums ir pārāk tuvu. Ierosina noteikt lielāku attālumu. 

Diskusija par zīmes “Nūdistu pludmale” attāluma noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts 

un V.Spitane. 

G.Lācauniece noskaidro vai minētie noteikumi tiks publicēti Saulkrastu mājaslapā. 

V.Spitane atbild apstiprinoši. 

G.Lāčauniece ierosina mājaslapā ievietot informāciju par dzīvnieku vešanu uz pludmali. 

Diskusija par informācijas ievietošanu mājaslapā. Diskusijā piedalās V.Spitane, G.Lāčauniece, 

L.Vaidere un N.Līcis. 

B.Veide informē, ka 300 m no “Baltā kāpas” beidzas apbūves zona, ierosina palielināt attālumu. 



N.Līcis ierosina norādīt attālumu 500 m un aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar 

veiktajiem precizējumiem. 

 

Pēc kadastra datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80330040539 ietver mežu un 

pludmali (jūras piekrastes joslu), kura pēc Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta datiem ir 

Valsts mežs 8033.  

Jau gadiem kailsauļošanās piekritēji pludmali, kas atrodas aiz tūrisma objekta “Baltā kāpa” 

dienvidrietumu virzienā, ir uzskatījuši par nūdistu pludmali. 

Pašvaldība, lai rastu risinājumu konfliktsituācijās, kas nereti rodas starp kailsauļošanās 

piekritējiem un  iedzīvotājiem, kas šādu sauļošanās veidu neatzīst, veic grozījumus Saulkrastu 

novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada 

pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”. Pludmales izmantošanu nav paredzēts mainīt, vien 

izvietot informatīvas norādes (zīmes) “Nūdistu pludmale”.  

 Izskatot saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 

peldvietu lietošanu”” un, pamatojoties uz 13.05.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.5/2020§18) un  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales 

un peldvietu lietošanu”””. 

2. Apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā pēc 

to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1782 protokola pielikumā. 

 

§3 

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

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

lietošanu””  precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane informē, ka ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, 

kurā tiek lūgts precizēt saistošajos noteikumos atbildību, nosakot to, ka pašvaldība nevar uzlikt 

administratīvo sodu par logo, bet tikai par ģerboni un karogu. 

A.Horsts uzskata, ka Saulkrastu novada logo ir jāapstiprina heraldikas komisijā un tad var likt 

administratīvo sodu. 

V.Spitane norāda, ka heraldikas komisija neapstiprina logo. 

Diskusija par soda uzlikšanas iespējām un logo izmantošanu. Diskusijā piedalās A.Horsts un 

V.Spitane. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  

 

2020.gada 26.maijā Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atzinums Nr.1-18/4748, kurā lūgts precizēt 2020.gada 29. aprīļa saistošos 



noteikumus Nr. SN 9/2020  „Grozījumi 2015. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 

3/2015 „Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu””.  

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr.1-

18/4748 veikti precizējumi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

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

 

NOLEMJ: 

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN 9/2020 “Grozījumi 

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

“Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu”” . 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1783 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir sagatavots lēmums par atbrīvošanu no Iepirkuma komisijas sastāva 

komisijas priekšsēdētāju A.Horstu un iecelt Administratīvās nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču 

par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu Iepirkumu 

komisijā ar Administratīvās nodaļas vadītājas amatu un Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas 

komisijas priekšsēdētājas amatu. 

E.Grāvītis izsaka savu viedokli par A.Horsta iesniegto lūgumu un par viņa darbu Iepirkuma 

komisijā. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, B.Veide, I.Veide), lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās A.Horsts, 

 

Lēmums nav pieņemts 

 

§5 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 10.martā saņemts Iepirkumu komisijas locekļa 

Normunda Līča iesniegums „Par Iepirkumu komisijas locekļa darba pārtraukšanu komisijā”.  

Ar Domes 2019.gada 9.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas 

sastāvā” Normunds Līcis apstiprināts par Iepirkumu komisijas locekli. 

 Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma 16.punkts nosaka, ka 

komisijas loceklis, iesniedzot domē pamatotu iesniegumu, ir tiesīgs atteikties no dalības komisijā. 



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

24.punktu, Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra iekšējo noteikumu “Saulkrastu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 9.punktu, 19.punktu, likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta ceturto prim daļu, 8.1 panta piektās 

daļas 1.punktu, 

 

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, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Normundu Līci (personas kods 

[..]) ar 2020.gada 3.jūniju. 

2. Iecelt Novada attīstības nodaļas vadītāju Mārīti Petruševicu (personas kods [..]) par 

Iepirkumu komisijas locekli, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu Iepirkumu 

komisijā ar Novada attīstības nodaļas vadītājas amatu un Nekustamo īpašumu apsekošanas 

komisijas priekšsēdētājas amatu. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.1784 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:21 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 04.06.2020. 

 


