
 

 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

2020. gada 30. jūnijs               Nr.20/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 30. jūnijā plkst. 14:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

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

Sandra Ozola-Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga. 

 

Nepiedalās deputāti:  

Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 30.06.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”” 

• Par pašvaldības investīciju projektu  

• Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

• Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1771 “Par atļauju savienot amatus”  

• Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā 

• Par pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu 

• Par krīzes vadības grupas tālāku darbību 

• Par Saulkrastu Sporta centrs 2020.gada precizēto pasākuma plānu 

• Par Saulkrastu Kultūras centrs 2020.gada jūnijā precizēto pasākuma plānu 

• Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1773 “Par atļauju savienot amatus”  
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Diskusija par piebalsojamo jautājumu pievienošanu Domes sēdes darba kārtībai. Diskusijā 

piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un A.Horsts. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par visu piebalsojamo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā un 

informē, ka darba kārtību var papildināt, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem domes deputātiem. 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 

(E.Grāvītis, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību. 

 

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 apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 30.06.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.05.2020. domes sēdes un 03.06.2020. 

ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

3. Par lietošanas mērķa maiņu  

4. Par Saulkrastu novada domes Būvvaldes 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.36§2 atcelšanu 

daļā un labvēlīga administratīvā akta izdošanu  

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

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

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

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

9. Par Satiksmes ministrijai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu  

10. Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

11. Par peldvietas “Rūķīši” statusa likvidēšanu  

12. Par Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 14.maija  lēmuma “Par atteikumu akceptēt 

būvniecības ieceri ”Žoga novietošana Rīgas ielā 13, Saulkrastos”” atstāšanu spēkā  

13. Par saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu  

14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

16. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

18. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances  

19. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu ELFLA projektam "Saulkrastu novada grants 

ceļu pārbūve” īstenošanai  

20. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

rezultātu apstiprināšanu  

21. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu, nolikuma precizēšanu un jauna konkursa izsludināšanu  

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

23. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklei A.Aparjodei  

24. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā  
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25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu trim projektiem "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai"  

26. Par grozījumiem Sociālo pabalstu 2020.gada izdevumos  

27. Par grozījumiem Administrācijas budžeta 2020.gada izdevumos  

28. Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles noteikumos apstiprināšanu  

29. Par 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1745 “Par izziņas 

izsniegšanu SIA “Saulkrastu tenisa klubs”” atcelšanu, un par izziņas izsniegšanu SIA 

„Saulkrastu tenisa klubs”  

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

31. Par grozījumu izdarīšanu 24.04.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1714 “Par Saulkrastu 

novada domei piekritīgo zemes vienību  uzņemšanu pašvaldības bilancē”  

32. Par iekšējo noteikumu "Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā"  

33. Par reorganizāciju iestādē Saulkrastu novada dome un Saulkrastu tūrisma informācijas 

centrā  

34. Par iestādes “Jauniešu māja” un iestādes “Saulkrastu sporta centrs” reorganizāciju  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.05.2020. domes sēdes un 03.06.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 27.05.2020. domes sēdes un 

03.06.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 

12.punktu, kur nav noslēgta vienošanās, sakarā ar īpašnieces prombūtni. 

A.Horsts noskaidro par “Koklītes” stāvvietas turpmāko darbību. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ir noslēgts pakalpojuma līgums par teritorijas apsaimniekošanu ar SIA 

“Saulkrastu komunālserviss”, un ziņo, ka ir plānots uzstādīt maksas automātu. Informē, ka 

stāvvieta ir atvērta un uz doto mirkli var automašīnas novietot bezmaksas. 

A.Horsts noskaidro vai notiks nomas tiesību izsole minētajai teritorijai. 

A.I.Zaharāns atbild, ka teritorija tiek gatavota, lai tiktu veikta nekustamā īpašuma izsole. 

A.Horsts jautā par “Koklītes” teritorijā esošajām būvēm. 

A.I.Zaharāns informē, ka ir izsūtītas 4 brīdinājuma vēstules ar lūgumu noņemt esošās 

būvkonstrukcijas, bet īpašnieks uz vēstulēm nav reaģējis. 

A.Horsts noskaidro par šķiroto un nešķiroto atkritumu problēmu risināšanu. 

Diskusija par šķiroto atkritumu konteineru maiņu un to nepieciešamību Saulkrastu novadā. 

Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, A.Horsts, E.Grāvītis un N.Līcis. 

A.Horsts ierosina mainīt Zvejniekciemā, Skultes ielā šķiroto konteineru lokācijas vietu. 

N.Līcis ierosina jautājumu risināt un papildus informē, ka ir noslēgts līgums par Baltijas ielas 

būvniecību un darbi ir uzsākti, un ziņo, ka tiks parakstīts līgums par Saulkrastu estrādes 

projektēšanu un būvniecību. 

E.Grāvītis ziņo, ka šodien notiks apbalvojuma komisijas sēde un noskaidro vai tika publicēts 

sludinājums par pieteikuma iesniegšanu apbalvojamo izvirzīšanai. 

Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Stjade atbild, ka sakarā ar to, ka nebija zināms vai notiks 

pilsētas svētki, minētais sludinājums netika publicēts. 

N.Līcis skaidro, ka ir spēkā Apbalvojumu nolikums, kurā ir norādīts konkrēts datums, līdz kuram 

var iesniegt ierosinājumus par Saulkrastu lielās balvas piešķiršanu. 

Diskusija par informācijas ievietošanu par Domes apbalvojumu piešķiršanas ierosinājumu 

iesniegšanas termiņiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un A.Aparjode. 
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N.Līcis informē par Zemkopības ministrijas saņemto pozitīvo atzinumu par jaunas kapsētas 

izveidošanu Saulkrastos. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par lietošanas mērķa maiņu  

 

Ziņo B.Veide.  

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves 

vieta /adrese/, /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves 

vieta /adrese/,  19.05.2020. iesniegumu par dalītā lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai 

Rīgas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130030653, Saulkrastu novada dome 

konstatē, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701), platība 0.3546 ha.  

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu, 10.04.2012. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi’’ 23.1.2.punktu un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.6 punktu, saskaņā ar 10.06.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2020), 

 

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. Mainīt zemes vienībai Rīgas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 

0653, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0701), platība 0.2446 ha un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) - platība 0,11 ha. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma speciālists. 

 

Lēmums Nr.1785 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par Saulkrastu novada domes Būvvaldes 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.36§2 atcelšanu 

daļā un labvēlīga administratīvā akta izdošanu 

 

Ziņo B.Veide.  

Juriste Juta Bērziņa ziņo, ka ir saņemta vēstule no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kurā 

norādīts, ka minētais baneris nav uzskatāms par alkohola reklāmu vides reklāmā. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 28.maijā saņemts SIA “VITA mārkets” iesniegums 

“Par lēmuma Nr.36§2 apstrīdēšanu daļā”, ar kuru SIA “VITA mārkets” lūdz atcelt Saulkrastu 

novada būvvaldes, turpmāk – Būvvalde, vadītājas L.Pilsētnieces 2020.gada 6.maija lēmumu 

Nr.36§2 “Par reklāmas izvietošanas atļauju Ainažu ielā 20, Saulkrastos” daļā par atteikumu 

izsniegt atļauju PVC banera izvietošanai uz ēkas Ainažu ielā 20, Saulkrastos, fasādes (Bīriņu ielas 
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fasāde) saskaņā ar SIA “VITA mārkets” 2020.gada 24.aprīļa iesniegumu un izdot labvēlīgu 

administratīvo aktu.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai Būvvaldes izdotie 

administratīvie akti ir apstrīdami Saulkrastu novada domē. 

Izvērtējot apstrīdēšanas iesniegumā norādītos argumentus, Būvvaldes lēmumā norādītos 

argumentus, Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta 

pirmo daļu, izskata lietu vēlreiz pēc būtības un konstatē:  

1. Lietā nav strīda par to, ka PVC baneris ir uzskatāms par vides reklāmu Reklāmas 

likuma izpratnē. Lietā ir strīds par to, vai SIA “VITA Markets” PVC baneris (vides 

reklāma) atbilst normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, Alkoholisko dzērienu aprites 

likumam, vai vides reklāmā ir attēlots alkohols. Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma 11.panta trešās daļas 5.punktam un Saulkrastu novada domes 2015.gada 

27.maija saistošo noteikumu Nr. SN 10/2015 “Saistošie noteikumi par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saulkrastu 

novadā” 12.punktam, alkohola reklāma vides reklāmās ir aizliegta.  

2. Būvvalde, vizuāli vērtējot PVC banerī redzamos objektus – stikla glāzes ar ledu un 

ogām, uzrakstu “Populāri dzērieni par zemām cenām” un preču zīmi “Alko 

Outlet/Dzērieni&Vīni”, un interpretējot tiesību normu par alkohola reklāmas 

aizliegumu vides reklāmā pēc teoloģiskās metodes (Administratīvā procesa likuma 

8.pants), izdarījusi pieņēmumu, ka glāzēs attēlots alkohols.  

3. Tomēr Saulkrastu novada dome norāda, ka teoloģiskās metodes pielietošana 

interpretējot tiesību normu konkrētajā lietā nav uzskatāma par primāro metodi, bet gan 

primāri vērtējams apstāklis,  kā norādījusi arī SIA “VITA Markets”, ka PVC banera 

reklāmā nav attēloti nekādi elementi, kā piemēram – kāda konkrēta dzēriena 

nosaukums, zīmols vai iepakojums, kas norādītu uz kāda alkoholiska dzēriena 

reklamēšanu, līdz ar to pieņēmums par PVC baneri kā alkohola reklāmu nav pierādāms.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Reklāmas likuma 3.pantu, Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma 11.panta trešās daļas 5.punktu, Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošo 

noteikumu Nr. SN 10/2015 “Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saulkrastu novadā” 12.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otro daļu, 81.panta pirmo daļu, 81.panta otrās daļas 2. un 4. punktu, 81.panta 

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

10.jūnija atzinumu (protokols Nr.6/2020§3),  

 

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

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

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, O.Vanaga), 

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 6.maija lēmumu Nr.36§2 “Par reklāmas 

izvietošanas atļauju Ainažu ielā 20, Saulkrastos” daļā par atteikumu izsniegt atļauju PVC 

banera izvietošanai uz ēkas Ainažu ielā 20, Saulkrastos, fasādes (Bīrīnu ielas fasāde). 

2. Izsniegt SIA “VITA markets” atļauju PVC banera izvietošanai uz ēkas Ainažu ielā 20, 

Saulkrastos, fasādes (Bīriņu ielas fasāde). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu SIA “VITA markets”.  

5. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses. 
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Lēmums Nr.1786 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

Diskusija par zemes gabala nomas iespējām, sakņu dārza uzturēšanai, Saulkrastu novadā. 

Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 26.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, iesniegums “Par zemes nomu” (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu Nr.5.4/Li374. 

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 Domes 2015.gada 27.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.7§13.) 2015.gada 

8.jūnijā 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 300 m2 platībā. Līgums stājās spēkā 

2015.gada 8.jūnijā un bija spēkā līdz 2020.gada 7.jūnijam. 

Ņemot vērā to, ka Līguma termiņš beidzies, 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 300 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 41,16 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 2,88 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 300 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 Vidrižu /adrese/, 2020.gada 26.maija 

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 
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Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 10.jūnija 

sēdes atzinumam (protokols Nr.6/2020), 

 

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

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

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 300 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 – trīs mēneši 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.1787 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. Informē, ka esošais līgums ir beidzies un minētā persona nav deklarēta Saulkrastu 

novadā un sakarā ar to, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē tika nolemts noslēgt 

līgumu līdz šī gada 31.decembrim. 

Diskusija par līguma pagarināšanas kārtību. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 13.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 11.maija iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu par sakņu dārza nomu 

350 m2 platībā, kas atrodas Krasta ielā 16A uz 5 gadiem, un ja nav iespēja pagarināt esošo līgumu 

viņa lūdz slēgt jaunu 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 Domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.14§13.) 

2014.gada 3.novembrī 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 350 m2 platībā. Līgums 

stājās spēkā 2014.gada 3.novembrī un bija spēkā līdz 2019.gada 2.novembrim. 

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

Līguma termiņu, bet noslēdzams jauns zemes nomas līgums. 
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  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 350 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 48,02 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 3,36 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 350 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 11.maija 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 10.jūnija sēdes atzinumam 

(protokols Nr.6/2020), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere,), 

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim ar /vārds, 

uzvārds/ (personas kods [..]) par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 

16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 350 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 – trīs mēneši 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.1788 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
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Ziņo B.Veide. 

 

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

dzīvojoša /adrese/, iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz iznomāt zemes gabalu 399 m2 platībā, kas atrodas Krasta 

ielā 16A, Saulkrastos, kadastra Nr.8013 004 0183, uz 5 (pieciem) gadiem. 

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 Domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6§35.) 2015.gada 

12.maijā 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 399 m2 platībā. Līgums stājās spēkā 

2015.gada 12.maijā un bija spēkā līdz 2020.gada 11.maijam. 

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 399 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 54,75 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 3,83 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 399 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 15.maija 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 10.jūnija sēdes atzinumam 

(protokols Nr.6/2020), 

 

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, 
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NOLEMJ: 

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

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

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 399 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 – trīs mēneši 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.1789 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts noskaidro vai visi minētie līgumi ir bez apbūves tiesībām. 

N.Līcis atbild piekrītoši.  

 

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

dzīvojošas /adrese/, iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz Domi iznomāt zemes gabalu 362 m2 platībā, kas atrodas 

“Ķīšupes dārziņi”, Saulkrastos, kadastra Nr.80130010383 uz 5 (pieciem) gadiem. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr.100000257283, nekustamā īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, ar kadastra numuru 80130010383, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada 

pašvaldības vārda (Žurnāls Nr.300001617912, lēmuma datums: 02.10.2006., tiesnesis Sarmīte 

Stūrmane). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80130010383, 

4,3226 ha platībā. 
  Pamatojoties uz Domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.6§33.) 2015.gada 

12.maijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums), ar 

kuru nodota nomas lietošanā sakņu dārza uzturēšanai zemes īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 001 0383, daļas 362 m2 platībā. Līgums stājās 

spēkā 2015.gada 12.maijā un bija spēkā līdz 2020.gada 11.maijam. 

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 



 

 

11 

 

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 362 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 44,09 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 3,09 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 362 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 15.maija 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 10.jūnija sēdes atzinumam 

(protokols Nr.6/2020), 

 

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

no 2020.gada 1.jūlija par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 001 0383, daļas 362 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 – trīs mēneši 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.1790 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par Satiksmes ministrijai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts ceļi”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003344207, valdes priekšsēdētāja 25.05.2020. iesniegumu par zemes vienības sadali, kas 

izskatīts 10.06.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols Nr.6/2020, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada 

domes 2017. gada 31. maija lēmumu Nr.7/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. gadam apstiprināšanu", Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 
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“Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās 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, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību 

P6, ar kadastra apz. 80330032851, platība 9,17 ha, veidojot patstāvīgu īpašumu, atbilstoši 

1.pielikumam.  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu ,,Satiksmes mezgls A1-P6’’, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,64 ha, nosakot lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 

0.64 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Zemes vienību ar kadastra apz.80330032851, ar platību 8,53 ha, pievienot  īpašumam 

,,Autoceļš P6’’ Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kā ceturto zemes vienību, zemes 

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

nodalījuma joslā, kods 1101, platība 8,53 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās 

uzmērīšanas. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai ,,Latvijas valsts ceļi’’.   

5.  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.1791 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo B.Veide. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka ir mainīts zemes ierīcības projekts, precizēti 

mežaparka nosacījumi un atsevišķu būvju izvietojumi. 

Diskusija par publiskās apspriešanas datuma noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, L.Pilsētniece 

un B.Veide. 

A.Horsts noskaidro par priekšlikumu iesniegšanas kārtību publiskās apskriešanas laikā. 

N.Līcis izskaidro, ka priekšlikumu var iesniegt jebkurš, un ja grozījumi ir būtiski, tad ir atkārtoti 

jātaisa jauna redakcija. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 8.jūnijā saņemts SIA “METRUM”, reģistrācijas 

Nr.40003388748,  detālplānojuma  teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei  pilnveidotā 

redakcija.  

Līdz ar detālplānojuma publisko apspriešanu tiek organizēta arī mežaparka veidošanas 

ieceres publiskā apspriešana.  

Saulkrastu novada dome izskatījusi iesniegto detālplānojuma pilnveidoto redakciju, 

pamatojoties uz  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību  teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 122.punktu, kas nosaka, ka 

detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām 



 

 

13 

 

nedēļām, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku un 

mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 4.punktu, kas nosaka, ka par ieceri mežā 

izveidot parku vai mežaparku pašvaldība rīko publisko apspriešanu un par to informē Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu, un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 10.06.2020. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2020§10), 

 

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. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma  teritorijai no 

“Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei pilnveidoto redakciju un mežaparka veidošanas ieceri.  

2. Detālplānojuma un ieceres veidot mežaparku publiskās apspriešanas laiku noteikt no 

2020.gada 15.jūlija  līdz 2020.gada 30.augustam. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un ieceri veidot mežaparku  

sabiedrisko apspriešanu publicēt portālā www.geolatvija.lv, informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu Domes Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un Būvvaldei 

elektroniski nosūtīt informāciju Dabas aizsardzības pārvaldei un Valsts meža dienestam. 

 

Lēmums Nr.1792 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par peldvietas “Rūķīši” statusa likvidēšanu 

 

Ziņo B.Veide Izskaidro, ka peldvietas “Rūķīši” stāvlaukums ir privātīpašums un pašvaldībai 

sagādā neērtības apsaimniekot šo peldvietu, kā arī nodrošināt peldvietas statusam atbilstošo 

nodrošinājumu. 

A.Horsts noskaidro vai privātīpašnieks ir liedzis iebraukt teritorijā, lai tiktu veikti 

apsaimniekošanas darbi. 

B.Veide atbild noraidoši, tomēr skaidro, ka grūtības sagādā komunikāciju un glābšanas torņu 

uzstādīšana, un glābēju inventāra piegādi un izvietošanu. 

A.Horsts uzskata, ka peldvietas statusu nevajadzētu likvidēt un papildus vajadzētu piešķirt 

peldvietas statusu Zvejniekciemā esošajām pludmalēm. 

A.I.Zaharāns skaidro, ka netiek aizvērtas pludmales, iedzīvotājiem pludmale ir pieejama un 

izskaidro peldvietas statusa piešķiršanas kārtību un nepieciešamos finanšu līdzekļus tā uzturēšanai. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro kāds būs ietaupījums pašvaldībai, ja atteiksies no peldvietas 

“Rūķīši”. 

Diskusija par peldvietas uzturēšanu un terminu skaidrojums vārdiem “pludmale” un “peldvieta”. 

Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, B.Veide, E.Grāvītis, N.Līcis, A.Deniškāne un A.Horsts. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 8.jūnijā ir saņēmusi domes 

priekšsēdētāja vietnieka iesniegumu (turpmāk - Iesniegums), kurā lūgts likvidēt peldvietas 

“Rūķīši” statusu, ierosinot veikt grozījumus MK Noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, 

uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. 

Papildus iesniegumā norādīts, ka peldvietā “Centrs” pašvaldība ir nodrošinājusi visu 

nepieciešamo, ko paredz peldvietas statuss, kā arī regulāri ir ieguvusi “Zilā karoga” balvu. "Zilo 

karogu" Latvijā piešķir Vides izglītības fonds, nodrošinot pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu 

apsaimniekošanu, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori. 

Tāpat pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Peldvietām, lai iegūtu Zilā Karoga balvu, 

ir jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem. 

Citāda situācija ir ar peldvietu “Rūķīši”. Piekļuve peldvietai ir iespējama tikai caur auto 

stāvlaukumu “Rūķīši”. Auto stāvlaukums līdz pat pludmalei ar tai pieguļošo teritoriju ir 

privātīpašums. Pašvaldībai sagādā neērtības apsaimniekot šo peldvietu, kā arī nodrošināt 

peldvietas statusam atbilstošo nodrošinājumu. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības 2020.gada 10.jūnija sēdes 

atzinumu (protokols Nr.6/2020§11) un likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu 

un 43.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), „PRET”- 1 

(A.Horsts), „ATTURAS”- 3 (N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt peldvietas “Rūķīši” statusa likvidēšanu; 

2. Administratīvajai nodaļai sagatavot vēstuli Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un Pašvaldību savienībai par ierosinājumu veikt grozījumus 

2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, 

uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1793 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 14.maija  lēmuma “Par atteikumu akceptēt 

būvniecības ieceri ”Žoga novietošana Rīgas ielā 13, Saulkrastos”” atstāšanu spēkā 

 

Ziņo B.Veide. 

L.Pilsētniece informē, ka zemes gabala kopējā platība ir 3215 m2 un daļu zemes gabalu aizņem 

mežs 1800 m2  platībā un izskaidro, ka meža teritoriju iežogot nevar, var uzstādīt brīdinājuma 

zīmes, ka tas ir privāts mežs un staigāt aizliegts. Informē, ka īpašums atrodas krasta kāpu 

aizsargjoslā, kā arī ir izstrādāts detālplānojums, kurš ir spēkā. 

 

Saulkrastu novada domē iesniegts /vārds, uzvārds/ (turpmāk - Iesniedzējs) 2020.gada 

14.maija iesniegums, kurā apstrīdēts Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 14.aprīļa  lēmums 

“Par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri  “Žoga novietošana Rīgas ielā 13, Saulkrastos””. 

Saulkrastu novada dome izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju un dokumentus konstatē: 

 

1.  Īpašums Rīgas iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130030769, ar 

kopējo platību 3215 m2 atrodas pilsētas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslā. Daļu zemes gabala aizņem ēkas un pagalms, kuru norobežo esošs žogs, daļu 

aizņem mežs. Īpašumam 2011.gada 4.oktobrī ir veikta meža inventarizācija, kurā norādīts, ka mežs 

aizņem 1800 m2.   

  

2.  Katra zemes gabala funkcionālais zonējums atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

23.panta otrajai  daļai noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojums 

reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas 

nosacījumus un aprobežojumus. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu 

Saulkrastu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabala Rīgas iela 13, Saulkrastos  
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plānotā izmantošana daļai, aptuveni pusei no kopējās platības,  noteikta Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija (DzM). Šī teritorija atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu 

Nr.240 “ Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikumam 

“Teritoriju attēlošana teritorijas plānojumos, lokālplānojumos un detālplānojumos” 1.daļai 

“Funkcionālā zonējuma attēlošana” (turpmāk – funkcionālais zonējums) attēlota oranžā krāsā. 

Pārējā zemes gabala daļas plānotā izmantošana noteikta   Dabas un apstādījumu teritorija (DA). 

Tās ir dabiskās zaļumu teritorijas, kas ietver ar mežu klātās platības. Kartē funkcionālais zonējums 

DA attēlots spilgti zaļā krāsā.  

Iesniedzējs kļūdās norādīdams, ka īpašuma Rīgas iela 13  daļa atrodas  Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA6). Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā funkcionālo zonējumu apakšzonas ir 

atdalītas ar pelēkas krāsas līniju.  Zonējuma DA6 robeža noteikta paralēli jūras krasta līnijai un 

apzīmē teritoriju, kas ietver pludmali. Atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

387.  punktam DA6 teritorija ietver sabiedrībai pieejamu ūdens baseina krasta sauszemes daļu 

starp ūdens līmeni un vietu krastā, kur sākas vienlaidus dabiskā sauszemes veģetācija, publiskās 

ārtelpas daļa ar vai bez labiekārtojuma, ar lielu ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmi. 

Funkcionālais zonējums, kas noteikts zemes gabalam Rīgas iela 13, saskaņā ar teritorijas 

plānojuma grafisko daļu Saulkrastu novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, ir Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA). 

  

3. Īpašumā  ir veikta biotopu izpēte. Teritorijā konstatēts Latvijā īpaši aizsargāts biotops 

“Mežainas piejūras kāpas”. 

 

4. Meža likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos 

mežā var ierobežot to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Šī likuma panta ceturtā daļa nosaka: “Ja 

fiziskās personas tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir ierobežotas, meža īpašnieka vai 

tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma 

uzrakstiem”. 

 

5. Saulkrastu teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  111.1. punkts 

nosaka, ka Saulkrastu pilsētas teritorijā, kur apbūve ir galvenais izmantošanas veids – atļauts 

iežogot tikai apbūvējamo zemesgabala daļu. Zemes gabalam ir izstrādāts un 2012.gada 30.maijā 

ar Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.5§92 apstiprināts detālplānojums. Detālplānojuma  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 3.1.punkta  “n” apakšpunktā noteikts: “Nav 

pieļaujama teritorijas iežogošana (izņemot jau šobrīd esošo nožogojumu ap ēkām un pagalmu, 

ievērojot sarkanās līnijas un apgrūtinājumus)”.  Detālplānojums ir spēkā un nav atcelts. 

 

6. Aizsargjoslu likuma 36.panta otrā daļa nosaka, ka krasta kāpu aizsargjoslā aizliegts celt jaunas 

ēkas un būves, ja to būvniecība nav paredzēta teritorijas plānojumā un  darbība saskaņota ar Valsts 

vides dienesta reģionālo vides pārvaldi. Plānotais žogs ir jauna inženierbūve. Tā būvniecība 

neatbilst Saulkrastu novada teritorijas plānojumam un 2012.gada 30.maijā apstiprinātajam 

detālplānojumam.  

  

       Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 36.panta otro daļu, Saulkrastu novada teritorijas 

plānojumu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 111.1. punktu un 2012.gada 30.maijā 

apstiprināto detālplānojumu īpašumam Rīgas iela 13, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80130030769,  

 

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, 
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NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 2020.gada 14.aprīļa Saulkrastu novada būvvaldes lēmumu  “Par atteikumu 

akceptēt būvniecības ieceri  “Žoga novietošana Rīgas ielā 13, Saulkrastos””. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. Saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo 

adresātam atbilstoši Paziņojuma likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu 

administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas 

likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

 

Lēmums Nr.1794 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka Saulkrastu novada pašvaldībā 

jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā regulēja 3 saistošie noteikumi, un 

izskaidro, lai tiktu novērsta minēto noteikumu dublēšanās, tie tika laboti atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvajam regulējumam un apvienoti vienos noteikumos. Ziņo par kategorijām, kurām 

pašvaldība sniegs palīdzību.  

A.Horsts izsaka savu viedokli par dzīvokļu pieejamību Saulkrastu novada pašvaldībā. 

Diskusija par saistošo noteikumu nepieciešamību. Diskusijā piedalās N.Līcis un B.Veide. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” projektu un pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2020§14), 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.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”. 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.1795 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 
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Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 1.jūnija 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 10.jūnija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2020§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, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt un sākot ar 2020. gada 1.jūniju līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 

pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas meita /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.1796 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 3.jūnija 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 10.jūnija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2020§3), 

 

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. Piešķirt un sākot ar 2020. gada 1.jūniju līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 

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

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

pakalpojumu. 
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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.1797 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 1.jūnija 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 10.jūnija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2020§4), 

 

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. Piešķirt un sākot ar 2020. gada 1.jūniju līdz 2020.gada 31.decembrim aprēķināt 

pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas 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.1798 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga.  

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 5.jūnija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 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 



 

 

19 

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 10.jūnija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2020§6), 

 

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. Piešķirt un sākot ar 2020. gada 4.jūliju līdz 2020.gada 31.augustam aprēķināt 

pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņas 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.1799 protokola pielikumā. 

 

O.Vanaga papildina, ka tiks izskatīti saistošie noteikumi, kurā būs noteikts, ka minētos jautājumus 

par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu vecākiem vairs netiks izskatīti komiteju sēdē, bet tos 

izvērtēs atbildīgais speciālists. 

 

§18 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 04.06.2020. iesniegumu par jaunu īpašumu uzņemšanu 

grāmatvedības bilancē, pamatojoties uz pašvaldības īpašuma ceļi ,,Mežvidi’’, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Saulkrastu novada domes 27.09.2017. 

lēmums Nr.177 (prot.Nr.15/2017§10),  jaunu ielu un īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā un likuma 

„Par grāmatvedību” 2.pantu un Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87 otro nodaļu, 

saskaņā ar 10.06.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2020), 

 

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. Finanšu un grāmatvedības nodaļai: izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances īpašumu 

zeme zem ēkām un būvēm ,,Mežvidi’’, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

konta Nr.3068. 

2. Uzņemt grāmatvedības bilancē, kontā zeme zem ēkām un būvēm, jaunas ielas un īpašumus 

pēc saraksta:  
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Nosaukums Kadastra Nr. Kadastra apz. platība  

Kadastrālā 

vērtība 

eur 

Vecskolas iela 80330021974 80330021944 0,2712 209 

Melleņu iela 80330021962 80330021942 0,101 78 

Ķirbju iela 80330021965 80330021943 0,0406 31 

Aroniju iela 80330021972 80330021945 0,0869 67 

Dārziņu iela 80330021966 80330021946 0,4647 382 

Zileņu iela 80330021968 80330021948 0,0438 52 

Kazeņu iela 80330021975 80330021949 0,2242 230 

Dzērveņu iela 80330021976 80330021950 0,0389 30 

Lāceņu iela 80330021969 80330021952 0,0908 70 

Ogu iela 80330021970 80330021953 0,0297 29 

Brūkleņu iela 80330021971 80330021954 0,0432 56 

Ķiršu iela 80330021963 80330021955 0,1613 140 

Bumbieru iela 80330021964 80330021956 0,1375 106 

Plūmju iela 80330021960 80330021957 0,147 115 

Ābolu iela 80330021961 80330021958 0,1346 107 

Ķiršu iela 11 80330021701 80330021951 0,0328 1026 

Vecskolas iela 1 80330021967 80330021947 0,1098 5249 
 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1800 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu ELFLA projektam "Saulkrastu novada grants 

ceļu pārbūve” īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas 05.06.2020. 

iesniegumu par projekta "Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve" ieņēmumu un izdevumu 

palielināšanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 10.06.2020. sēdē 

(protokols Nr.6/2020§3), un pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 17.02.2020. lēmumu par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu Nr. 19-04-A00702-000074, 2020.gada 11.maija Aizdevuma 

līgumu Nr. 5.1/2020/Li274 ELFLA projekta (Nr.19-04-A00702-000074) “Saulkrastu novada 

grants ceļu pārbūve” īstenošanai, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

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

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
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palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 29 574,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5144), lai realizētu ELFLA 

projektu “Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” (Avanss); 

1.2. palielināt ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi” (EKK F400200001, P143/2020) par 

159 578,00 EUR.  

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

2.1. palielināt izdevumu pozīciju “ELFLA projekts “Saulkrastu novada grants ceļu 

pārbūve” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5144) budžeta izdevumu plānu par 189 

152,00 EUR (EKK 5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība), lai veiktu autoruzraudzības, būvuzraudzības un 

būvdarbu apmaksu. 

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

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

2., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1801 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 25.03.2020. lēmumu Nr.1644 (Prot. Nr.11/2020§6)  

“Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursu” tika 

izsludināts projektu konkurss ar pieteikšanās termiņu 01.06.2020. Noteiktajā termiņā tika saņemti 

3 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi, kurus izvērtēja vērtēšanas komisija. Pamatojoties 

uz Saulkrastu novada pašvaldības rīkotā projektu konkursa rezultātiem, kurus, atbilstoši 

Saulkrastu novada domes 2020.gada 25. marta sēdē apstiprinātajam Nolikumam “Saulkrastu 

novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikums”, izvērtēja 

vērtēšanas komisija, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

2020.gada 10.jūnija atzinumu (protokols Nr.6/2019§4),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās L.Vaidere, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu sekojošām biedrībām projektu 

īstenošanai: 

1.1. biedrībai “Saulkrastu kora biedrība ANIMA” (reģ.nr.40008173215) projekta 

“Multimediālās koncertfilmas “Krastā saviļņots” programmas intro video 

filmēšana” īstenošanai – 2000.00 EUR; 

1.2. biedrībai “Saulkrasti Adventure” (reģ.nr.40008283765) projekta “Saulkrasti 

Active”  īstenošanai – 1374.64 EUR; 

1.3. biedrībai “Dimantu akadēmija” (reģ.nr.40008145724) projekta “BASKETBOLA 

treniņa nedēļa bērniem un jauniešiem” īstenošanai -1990.00 EUR; 
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2. Slēgt līgumus ar biedrībām par finansējuma piešķiršanu un finansējuma izlietojuma 

atskaišu iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.1802 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu, nolikuma precizēšanu un jauna konkursa izsludināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Juta Bērziņa informē, ka ir iesniegti priekšlikumi domes sēdes lēmuma un nolikuma 

precizējumu veikšanai. Izskaidro, ka ir veikti tikai tehniski precizējumi, kurā iekšējo noteikumu 

grozījumi ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumiem, ziņo, ka 

lēmumu būtību tas nemaina. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ nevienam no pretendentiem netiek piešķirts finansējums. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica izskaidro, ka bija pieteikušies 2 pretendenti, 

kuri neatbilda granta konkursu nolikumam. Informē par pretendentu iesniegtajiem projektiem. 

N.Līcis aicina balsot par Administratīvās nodaļas iesniegtajiem precizējumiem nolikumā. 

 

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, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par Administratīvās nodaļas iesniegtajiem precizējumiem lēmumā. 

 

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, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 

25.marta iekšējo noteikumu Nr. IeN 7/2020  ““Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Saulkrastu novadā” konkursa nolikums” 6.9. punktu, Novada attīstības nodaļas vadītājas 

M.Petruševicas 09.06.2020 iesniegumu “Par Biznesa ideju konkursa komecdarbības uzsākšanai 

Saulkrastu novadā rezultātu apstiprināšanu un jaunas konkursa kārtas izsludināšanu”, Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 10.jūnija atzinumu (protokols Nr.6/2019§10),  

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības grantu konkursa rezultātus, nepiešķirot 

finansējumu nevienam no pretendentiem. 

2. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 25. 

marta iekšējos noteikumos Nr. IeN 7/2020 “Biznesa ideju konkurss komercdarbības 
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uzsākšanai Saulkrastu novadā” konkursa nolikums”.  

3. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju.  

4. Izsludināt projektu konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Saulkrastu novadā”. 

5. Noteikt, ka projektu konkursam paredzētie finanšu līdzekļi no Saulkrastu novada domes 

2020. gada budžeta ir  2 000 EUR (struktūrvienība 0111, M612, valdības funkcija 01.110, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 3263). 

6. Noteikt, ka projektu konkursā tiek atbalstīts viens konkursa uzvarētājs. 

7. Noteikt, ka konkursa pretendenti konkursa pieteikumus iesniedz līdz 2020. gada 

1.augustam.  

 

Lēmums Nr.1803 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

A.Horsts noskaidro vai biedrības pārstāvji ir iepazīstināti ar vienošanās pievienotajiem papildus 

punktiem. 

N.Līcis atbild, ka informācija tika nosūtīta, bet atbilde nav saņemta.  

E.Grāvītis noskaidro, kuros gadījumos zemes nomas līguma grozījumus izskata Dome un kuros 

lēmumu pieņem Domes priekšsēdētājs vienpersonīgi. Ziņo par informāciju, ka tika parakstīta  

vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā. 

N.Līcis informē, ka visi līgumi ir noslēgti pamatojoties uz Domes lēmumu. 

Diskusija par zemes nomas līguma pagarināšanas datuma termiņu. Diskusijā piedalās B.Veide, 

J.Miranoviča un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome)  2020.gada 10.jūnijā ir saņēmusi Saulkrastu 

Zvejnieku Biedrības iesniegumu, ar kuru lūgts pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamo 

īpašumu Rīgas ielā 77D (turpmāk – Iesniegums).  

Izvērtējot Iesniegumā izteikto lūgumu un Domes rīcībā esošās lietas materiālus, Dome 

konstatē: 

1. Pamatojoties uz Domes  2012.gada 25.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.9/2012§13), 

2012.gada 30.jūlijā starp Domi un Saulkrastu Zvejnieku Biedrību noslēgts zemes 

nomas līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā zemes īpašuma 

Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 003 1411, daļa 600 m2 

Rīgas ielā 77, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Zemesgabals). Saskaņā ar 

Līgumu Zemesgabala izmantošanas mērķis – zvejas inventāra noliktavas uzturēšana. 

Līgums noslēgts uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Iznomātais Zemesgabals, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 

31.augusta sēdes lēmumu Nr.11/2016§4 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – 

Lēmums) un saskaņā ar zemes ierīcības projektu, atdalīts no nekustamā īpašuma Bērzu 

iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov. (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000307658), piešķirot nosaukumu – Katrīnbādes iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000580225) ar kopējo 

platību 8,1141 ha.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 80130030064. Lietošanas mērķis –  ,,dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 

un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
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nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, kods 0501” – 

platība 8,1141 ha.  

3. Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000580225 III.daļas 

1.iedaļas  ierakstu, nekustamais īpašums Katrīnbādes ielā 1, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, apgrūtināts ar: 

3.1.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritoriju 

– 8,1141 ha; 

3.2.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kapu vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritoriju – 0,0164 ha; 

3.3.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritoriju – 0,5749 ha; 

3.4.vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritoriju ap 

kultūras pieminekli pilsētās – 0,7013 ha.  

4. Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

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

punktam “Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu 

pagarināt nomas līguma termiņu [..]”. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana. Vērtējot lietderības apsvērumus, Dome 

secina, ka Saulkrastu Zvejnieku Biedrība ar savu darbību veicina tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu – Saulkrastu piekrastes zvejnieku apmetnes saglabāšanu. Kā arī 

viens no Saulkrastu Zvejnieku Biedrības statūtos norādītajiem mērķiem ir veicināt 

piekrastes teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un zivju resursu aizsardzība.  

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

pusēm rakstiski vienojoties. 

6. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 31.punktu un Saulkrastu 

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

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanu” 2.4.punktam, nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāk kā 28 euro gadā. 

7. Iznomātā Zemesgabala Katrīnbādes iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 600 m2 

platībā, kadastrālā vērtība uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi ir 67,20 EUR (Kadastra 

informācija par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību), līdz 

ar to, zemes nomas maksa 7 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās 

vērtības 2020.gadā ir jānosaka: EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro un 00 centi), plus 

PVN 21%.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 

27.decembra saistošo noteikumu Nr. SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu 

vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 2.4.punktu, saskaņā ar 2012.gada 30.jūlija 

zemes nomas līguma 6.2.apakšpunktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 

10.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2020§11),   

 

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, 
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NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Saulkrastu Zvejnieku Biedrību (reģ.nr. 40008196326) 

uz 10 (desmit) gadiem, līdz 2032.gada 30.jūlijam par Saulkrastu novada pašvaldības 

zemes īpašuma Katrīnbādes ielā 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 

003 0268, daļas 600 m2 platībā, nomu, Saulkrastu piekrastes zvejnieku apmetnes kā 

kultūrvērsturiska kompleksa uzturēšanai.  

2. Noteikt 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. Noslēgt rakstisku vienošanos par izdarītiem grozījumiem un papildinājumiem.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1804 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklei A.Aparjodei 

 

Ziņo N.Līcis.  

  

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2020.gada 9.jūnijā saņemts Aivas Aparjodes 

iesniegums, ar kuru lūgts izvērtēt un atļaut savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu 

ar:  

1) Saulkrastu novada domes deputātes amatu (atlīdzināms amats); 

2)  iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītājas amatu (atlīdzināms amats); 

3) valdes locekles amatu biedrībā “Liepu iela 1a”, Reģ.Nr. 40008289397 (bezatlīdzības); 

4) valdes locekles amatu biedrībā “SK Aparjods”, Reģ.Nr. 40008176936 (bezatlīdzības).  

Izskatot A.Aparjodes iesniegumu, Dome konstatē:  

1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Minētā Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3. Saulkrastu novada dome 2018.gada 28.decembrī ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 

966 “Par Aivas Aparjodes iecelšanu Skultes ostas valdes locekļa amatā”, līdz ar to Dome 

lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

4. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās 

daļas 1.punktu, Dome secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar 

Saulkrastu novada domes deputātes amatu, iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītājas amatu, 

valdes locekles amatu biedrībā “Liepu iela 1a”, valdes locekles amatu biedrībā “SK Aparjods”, 

neradīs interešu konfliktu.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Aparjodei ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot 
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Skultes ostas pārvaldes valdes locekles amatu vai citus minētos amatus, pastāv iespēja, ka 

A.Aparjode var nonāk interešu konflikta situācijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro trīs daļu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 

8.1 panta piektās daļas 1.punktu un atbilstoši 2020.gada 10.jūnija Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.6/2020§6),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (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), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Aparjode, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut A.Aparjodei savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekles amatu ar:  

1) Saulkrastu novada domes deputātes amatu; 

2) iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītājas amatu; 

3) valdes locekles amatu biedrībā “Liepu iela 1a”, Reģ.Nr. 40008289397; 

4) valdes locekles amatu biedrībā “SK Aparjods”, Reģ.Nr. 40008176936. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu A.Aparjodei.   

 

Lēmums Nr.1805 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu vecumā no 13-19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā 

darbos, kas noteikti 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 “Noteikumi par 

darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” (turpmāk – MK noteikumi), 

pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums 5400,00 euro apmērā bērnu nodarbināšanai 

(atalgojumam) vasaras brīvlaikā. Bērnus paredzēts nodarbināt MK noteikumu 2.punkta 2.6.un 

2.10.apakšpunktā minētajos labiekārtošanas darbos (ziedu un augu stādīšana, kopšana, laukumu 

un skvēru sakopšana). 

Bērnu un jauniešu nodarbinātības mērķis – nodrošināt iespēju iegūt darba prasmes, 

iemaņas, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Pamatojoties uz Darba likuma 37.panta otro daļu, 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 

gadiem” un likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, saskaņā ar 2020.gada 10. jūnija Finanšu 

komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2019§9),  

 

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. Noteikt bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā, nodarbinātības periodu no 2020.gada 13.jūlija līdz 23.augustam.  
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2. Izveidot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļā deviņas pagaidu amata vietas 

– palīgstrādnieks (profesijas kods 9329 09). 

3. Noteikt atalgojumu vienam nodarbināmajam par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10 

darba dienas) četras stundas dienā 125,00 euro apmērā (pirms darba ņēmēja nodokļa 

nomaksas). 

4. Noteikt darbus, kuros nodarbināmi bērni: 

4.1.koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana; 

4.2.laukumu un skvēru sakopšana. 

5. Izveidot darbinieku atlases grupu šādā sastāvā: 

5.1.Novada attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu vadītājs; 

5.2.Sociālā dienesta vadītājs. 

6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, prioritāri nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargāto 

ģimeņu bērniem (trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie bērni un 

jaunieši nodrošināmi ar darba vietām pieteikumu iesniegšanas secībā, ja bērnu un jauniešu 

vecums ir no 13 līdz 19 gadiem, tie iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.   

7. Nodarbinātības periodā darbu nodrošināt ne vairāk kā 25 bērniem un jauniešiem vecumā 

no 13 līdz 19 gadiem. 

8. Novada attīstības nodaļai sadarbojoties ar Administratīvās nodaļas personāla speciālistu, 

izstrādāt lēmuma 2.punktā minētajam amatam amata aprakstu. 

9. Administratīvai nodaļai publicēt pašvaldības interneta vietnē paziņojumu par pieteikšanos 

bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasaras periodā, nosakot, 

ka pieteikumi iesniedzami līdz 2020.gada 7.jūlijam, kā arī publicēt pieteikuma veidlapu. 

10. Darbinieku atlases grupai iesniegt personu sarakstu, ar kurām slēdzams darba līgums 

personāla speciālistei līdz 2020.gada 10.jūlijam.  

 

Lēmums Nr.1806 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu trim projektiem "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica izskaidro, ka bija projekta konkurss, kurā biedrības varēja iesniegt projektus. 

Informē, ka komisija atzina 3 iesniegtos projektus par atbilstošiem, tādēļ nepieciešams palielināt 

ieņēmumus, lai varētu noslēgt līgumus par projekta realizāciju. 

 

 Saulkrastu novada domē 04.06.2020. saņemts Novada attīstības nodaļas vadītājas 

iesniegums par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai".  Lai veicinātu atbalstu aktivitātēm jauniešu vidū arī ārpus formālās 

izglītības, viena no paredzētajām aktivitātēm ir jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu 

organizēšana pašvaldībā nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Saulkrastu 

novada dome realizēs trīs projektus ar 100 % Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālu atbalstu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  Saulkrastu 

novada domes un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 17.04.2019. noslēgto sadarbības līgumu 

Nr.P6-13/14-2019, Saulkrastu novada domes 2020.gada 10.jūnija Finanšu komitejas atzinumu 

(protokols Nr.6/2020§8), 
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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. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumus: 

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 4 600,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5141), lai realizētu projektu 

“RADĪT – MOTIVĒT – MĀCĪTIES”; 

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 4 600,00 EUR EKK 

18.630, P5142, lai realizētu projektu “reStart”; 

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 4 600,00 EUR EKK 

18.630, P5143, lai realizētu projektu “Saulkrastu aktivitāšu cikls “Uz pareizām 

sliedēm””; 

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

2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “RADĪT – MOTIVĒT – MĀCĪTIES” 

(Struktūrvienība 0111, Projekts 5141) budžeta izdevumu plānu par 4 600,00 EUR 

(EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), 

lai pārskaitītu dotāciju biedrībai “Sociālās inovācijas centrs” projekta realizācijai; 

2.2. palielināt izdevumu pozīciju “reStart” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5142) 

budžeta izdevumu plānu par 4 600,00 EUR (EKK 3263 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai pārskaitītu dotāciju biedrībai 

“DUEsport” projekta realizācijai; 

2.3. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Saulkrastu aktivitāšu cikls “Uz pareizām 

sliedēm”” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5143) budžeta izdevumu plānu par 4 

600,00 EUR (EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem), lai pārskaitītu dotāciju biedrībai “Rīgas Vācu kultūras biedrība” 

projekta realizācijai; 

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

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

2., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1807 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par grozījumiem Sociālo pabalstu 2020.gada izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro vai seniori neizmantoja sabiedrisko transportu. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro, ka seniori izmantoja sabiedrisko transportu, 

bet minētais EKK attiecas uz transporta izdevumiem skolēniem, jo krīzes situācijas laikā skolēni 

maz izmantoja sabiedrisko transportu un radās ietaupījumi EKK. 

E.Grāvītis noskaidro, kur minētā summa tiek novirzīta. 



 

 

29 

 

K.Mozga atbild, ka uz pabalstiem krīzes situācijā, lai apmaksātu piešķirtos pabalstus Saulkrastu 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem krīzes situācijās, kur vecāki nesaņēma dīkstāves pabalstu. 

Informē par ģimenēm, kuras saņēma pabalstus, un  par pabalsta apmēriem. 

O.Vanaga noskaidro vai septembrī atsāksies bērnu pārvadāšana. 

K.Mozga atbild piekrītoši. 

 

 Izskatot Saulkrasti novada domes Sociālā dienesta vadītājas 01.06.2020. iesniegumu par 

grozījumiem Sociālā dienesta 2020.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 10.06.2020. sēdē (protokols Nr.6/2020§7), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „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) 642102 (Skolēnu abonementa 

biļetes)  par 3 000,00 EUR, jo dēļ Covid-19 skolēni nebrauca uz skolām. 

1.2.palielināt Sociālā dienesta – sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, 

V.F.10.700) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 6254 (Pabalsti krīzes situācijā (Naudā)) par 3 000,00 EUR, lai 

apmaksātu piešķirtos pabalstus Saulkrastu novadā deklarētajiem 

iedzīvotājiem krīzes situācijās (Daļa līdzekļu tiks atgūti no valsts). 

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

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

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1808 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par grozījumiem Administrācijas budžeta 2020.gada izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrasti novada domes Novada attīstības nodaļas vadītāja 10.06.2020. 

iesniegumu par grozījumiem 2020.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 10.06.2020. sēdē (protokols Nr.6/2020§13), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 
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1.1.samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613, V.F.01.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2249 (Pārējie remontdarbu un 

iestāžu uzturēšanas pakalpojumi)  par 1 500,00 EUR, jo iepirktas mazāk 

viengadīgās puķes nekā sākotnēji plānots. 

1.2.palielināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613, V.F.01.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5269 (Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi) par 1500,00 

EUR, lai apmaksātu daudzgadīgo puķu stādu iegādi. 

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

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

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1809 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par grozījumu Saulkrastu pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles noteikumos apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ievērojot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas noteic, ka pašvaldības 

budžets sastāv tikai no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, un tiek atcelts termins 

“speciālais budžets”, un ņemot vērā, ka ir veiktas strukturālās izmaiņas pašvaldības administrācijā, 

nepieciešami redakcionāli precizējumi pašvaldības budžeta plānošanu reglamentējošajā iekšējā 

kārtībā. 

Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.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, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.okobra iekšējos 

noteikumos Nr. IeN 18/2018 “Saulkrastu pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju. 

 

Lēmums Nr.1810 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1745 “Par izziņas 

izsniegšanu SIA “Saulkrastu tenisa klubs”” atcelšanu, un par izziņas izsniegšanu SIA 

„Saulkrastu tenisa klubs” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 16.jūnija Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālistes iesniegumu par 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1745 

“Par izziņas izsniegšanu SIA “Saulkrastu tenisa klubs”” atcelšanu un atkārtoti izskatot Saulkrastu 
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novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 23.martā saņemto 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 iesniegumu “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: 80130010180, 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”- 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. 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: 80130010180), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130020236, reģistrē 

Valsts zemes dienestā un Rīgas rajona tiesā, kā  patstāvīgu būvju īpašumu uz SIA 

“Saulkrastu tenisa klubs” vārda.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

3. Atcelt 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1745 “Par izziņas 

izsniegšanu SIA “Saulkrastu tenisa klubs””. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu un izziņu nosūtīt SIA “Saulkrastu 

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

 

Lēmums Nr.1811 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot SIA ,,BaltSurvey” zemes ierīkotājas 18.06.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, 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, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai 

zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību un 20.06.2006, 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,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās L.Vaidere, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.Nr.80330010076). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra apz.80330011611) - 

,,Olīši’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2161, noteikt 
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lietošanas mērķi  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.24 

ha. 

3. Noteikt dalīto lietošanas mērķi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra apz. 

80330011612)- individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.15 ha, 

komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0.12 ha, zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 2.651 ha, atstājot adresi Jūras 

prospekts 26, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts Saulkrastu novads, LV-2161. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,, BaltSurvey’’. 

5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

6. 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.1812 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par grozījumu izdarīšanu 24.04.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1714 “Par Saulkrastu 

novada domei piekritīgo zemes vienību  uzņemšanu pašvaldības bilancē” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz atkārtotu Saulkrastu pašvaldībai piekritīgo rezerves fonda zemju 

izvērtēšanu, un zemes vienības ar kadastra apz.80330011134 piekritības noskaidrošanu, Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu, likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu un 13.02.2018. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” otro nodaļu, 

nepieciešams izdarīt grozījumus 29.04.2020. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1714 

(prot.Nr.16/2020§20) ,,Par Saulkrastu novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu 

pašvaldības bilancē’’, dzēšot saraksta 24.rindu. 

 

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. Veikt grozījumus 24.04.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1714 “Par Saulkrastu novada 

domei piekritīgo zemes vienību  uzņemšanu pašvaldības bilancē”  dzēšot saraksta 24.rindu: 

 

 

 

 

Lēmums Nr.1813 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par iekšējo noteikumu "Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā" 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir jāveic precizējumi iekšējo noteikumu 14.punktā, norādot tajā ko satur 

iepirkumu plāns. 

J.Miranoviča izskaidro, ka papildus iepirkumu plānam klāt tiek pievienots iepirkumu grafiks, kurā 

tiek norādīts iepirkuma priekšmets, iepirkuma summa, atbildīgos darbiniekus, tehniskās 

80330011134 7,1887  163932 
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specifikācijas izstrādāšanas, termiņu nolikuma sagatavošanas termiņu un par līguma noslēgšanu 

atbildīgo darbinieku. 

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

saturā. 

 

 Saulkrastu novada domē līdz šim noteikumus par iepirkumu, iepirkumu procedūru un 

zemsliekšņa iepirkumu organizēšanu un līgumu noslēgšanu regulēja ne tikai spēkā esošie Ministru 

kabineta noteikumi un likumi, bet arī divu veidu iekšējie noteikumi (kārtības). Ņemot vērā to, ka 

Saulkrastu novada domes iekšējie noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā 

tiek veikti iepirkumi” un iekšējie noteikumi Nr.IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi” pēc būtības regulē vienus un tos pašus 

jautājumos, kā arī Valsts kontroles norādījumus uz nepieciešamību aktualizēt attiecīgos 

noteikumus, ir izstrādāti jauni iekšējie noteikumi “Par iepirkumu organizēšanu un līguma 

slēgšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā”.  

Lai nodrošinātu vienotu, nepārprotamu un skaidru iepirkuma, iepirkuma procedūru un 

zemsliekšņu iepirkumu procesu organizēšanu, ir izstrādāti iekšējie noteikumi, kas ir saistoši visām 

pašvaldības iestādēm un noteic amatpersonu atbildību, tiesības un pienākumus iepērkot iestāžu 

vajadzībām nepieciešamās preces, pakalpojumus, būvdarbus. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.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, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus Nr.IeN 14/2020 ““Par 

iepirkumu organizēšanu un līguma slēgšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

3. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi zaudē spēku Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra 

iekšējos noteikumus Nr.2 “Kārtības, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti 

iepirkumi” un Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra  iekšējos noteikumus 

Nr.IeN 5/2015 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti un 

noslēgti līgumi”. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei par pieņemto lēmumu informēt Saulkrastu novada 

domes iestāžu vadītājus un nodaļu vadītājus. 

5. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt Valsts kontrolei. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1814 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par reorganizāciju iestādē Saulkrastu novada dome un Saulkrastu tūrisma informācijas 

centrā 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis izsaka savu viedokli par sagatavoto lēmumprojektu un tajā norādītajiem algu apmēriem.  
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A.I.Zaharāns ziņo, ka atalgojumi ir pārskatīti un tie ir palielināti, un lēmumā nav norādīts, ka tiem 

ir nepieciešami papildus līdzekļi, ziņo, ka veidojas pat ietaupījums. Informē, ka sadarbība, par 

informācijas apmaiņu un darbību koordinēšanu, jau notiek. 

Diskusija par algu apmēriem un novērtējuma veikšanu iestāžu vadītājiem. Diskusijā piedalās 

E.Grāvītis un A.I.Zaharāns. 

A.Deniškāne noskaidro vai Tūrisma informācijas centrā strādās divi cilvēki. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

Diskusija par darbinieku aizvietošanu. Diskusijā piedalās A.Deniškāne, N.Līcis un A.I.Zaharāns. 

 

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. 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 27.maijā izskatīja norādīto iesniegumu un pieņēma 

lēmumu (Nr.1772) uzsākt reorganizācijas procesu Saulkrastu novada domē un Saulkrastu tūrisma 

informācijas centrā. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.pantu pastarpinātās pārvaldes institucionālo sistēmu 

un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta noteikumiem nosaka attiecīgā 

atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu.  

Vērtējot Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas un Saulkrastu tūrisma 

informācijas centra funkcijas, secināms, ka attiecībā uz sabiedrības informēšanu, komunikāciju ar 

sabiedrību (iedzīvotājiem) un Saulkrastu, kā tūrisma galamērķa un dzīvošanai ērtas vietas 

popularizēšanu, pārklājās starp abām iestādēm. Lai novērstu funkciju pārklāšanos, veidotu vienotu 

komunikācijas praksi un stratēģiju, popularizētu Saulkrastu kā kūrortpilsētas tēla veidošanu, 

vienlaikus nodrošinot efektīvu administratīvo pārvaldību un pakalpojumu sniegšanu ir lietderīgi 

Tūrisma informācijas centru pievienot iestādei Saulkrastu novada dome, izveidojot jaunu nodaļu 

“Komunikācijas un tūrisma nodaļa”. Jaunizveidotā nodaļa spēs nodrošināt vienotu pieeju 

komunikācijas stratēģijā ar sabiedrību. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, tikai dome var 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, savukārt, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.panta ceturtās daļas 1.punktu, iestādi likvidē pievienojot citai iestādei, kā rezultātā 

pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. 

 

 Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.pantu, 15.panta ceturtās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 30.septembri likvidēt amata vietas “Sabiedrisko attiecību vadītājs” un 

“Sabiedrisko attiecību speciālists” Saulkrastu novada domes Administratīvajā nodaļā; 
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2. Ar 2020.gada 1.oktobri izveidot Saulkrastu novada domē jaunu nodaļu “Komunikācijas un 

tūrisma nodaļa”; 

3. Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2020. gada 27.janvāra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 

2/2020 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu 

noteikšanas kārtību”, apstiprināt Saulkrastu novada domes “Komunikācijas un tūrisma 

nodaļas” amatu sarakstu un atalgojumu: 

 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrēta

m amatam 

(euro) 

36.  
Politikas 

plānošana 
IV 

Nodaļas 

vadītājs 
1213 03 13 1917 1 1725 

24. 

Komunikācija 

un 

sabiedriskās 

attiecības 

III 

Vecākais 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2432 08 11 1382 1 1195 

19.1.  

Datorgrafika 

un WEB 

dizains 

II 

Multimediju 

dizaina 

speciālists 

3432 35 9 1190 1 1000 

57. 
Tūrisma 

organizēšana 
III 

Vecākais 

tūrisma 

informācijas 

konsultants 

422103 11 1382 1 1175 

57. 
Tūrisma 

organizēšana 
II  

Tūrisma 

informācijas 

konsultants 

4221 03 9 1190 1 1000 

4. Ar 2020.gada 1.oktobri likvidēt iestādi “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” 

pievienojot to citai iestādei – Saulkrastu novada domei (Komunikācijas un tūrisma 

nodaļai). 

5. Noteikt, ka iestāde “Saulkrastu novada dome” ir iestādes “Saulkrastu tūrisma informācijas 

centrs” tiesību un saistību pārņēmēja. 

6. Uzdot Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāja pienākumu izpildītājai: 

6.1. Pastāvīgi glabājamās lietas un ilgstoši glabājamās lietas (izņemot darbinieku, kuri 

turpinās darbu Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļa) nodot 

glabāšanā Siguldas zonālajā valsts arhīvā; 

6.2. Sagatavot Saulkrastu tūrisma informācijas centra īstermiņā glabājamo dokumentu un 

darbinieku (kuri turpinās darbu Saulkrastu novada domē) personas lietu nodošanas - 

pieņemšanas aktu un līdz 2020.gada 1.oktobrim iesniegt tos Saulkrastu novada domē; 

6.3. Sagatavot Saulkrastu tūrisma informācijas centra īstermiņā un ilgtermiņā glabājamo 

dokumentu un personāla dokumentu nodošanas - pieņemšanas aktu un līdz 

2020.gada 1.oktobrim iesniegt tos Domei; 

6.4. Izbeigt līguma attiecības ar pakalpojuma sniedzējiem, ja to pakalpojumu pēc 

reorganizācijas vairs nebūs nepieciešami; 

6.5. Pēc šī lēmuma pieņemšanas sadarbībā ar Saulkrastu novada domes Administratīvo 

nodaļu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informēt Saulkrastu tūrisma 

informācijas centra darbiniekus par iestādes likvidāciju, pēc iespējas piedāvājot 

pārjaunot darba tiesiskās attiecības Saulkrastu novada domē.  Gadījumā, ja 

darbinieks nepiekrīt pārjaunot darba tiesiskās attiecības, ar 2020.gada 1.oktobri 
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attiecīgā amata vieta tiek likvidēta.  

6.6. Veikt ārkārtas inventarizāciju 2020.gada 28.septembrī ilgtermiņa ieguldījumiem un 

krājumiem. Ar 2020.gada 1.oktobri visus ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus ar 

aktu nodot iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centram”. 

7. Saulkrastu novada domei pārņemt no Saulkrastu tūrisma informācijas centra saistības, kas 

izriet no noslēgtajiem saimnieciskajiem, pakalpojumu un cita veida līgumiem. 

8. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas amatu sarakstā, 

papildinot to ar vienu jaunu amata vienību “Apkopējs – sētnieks” 

 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  k

ods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

13. 

Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

II B Apkopējs 9112 01 3 608 1 517 

 

9. Administratīvajai nodaļai sagatavot grozījumus pašvaldības nolikumā; 

10. Izpilddirektoram nodrošināt “Komunikācijas un tūrisma nodaļas” nolikuma izstrādi un 

apstiprināšanu; 

11. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1815 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par iestādes “Jauniešu māja” un iestādes “Saulkrastu sporta centrs” reorganizāciju 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina precizēt Jauniešu mājas esošās vadītājas atalgojumu uz 1256 eiro. 

J.Miranoviča papildus lūdz precizēt lēmuma 6.punktu, aiz vārda “nolikumu” pievienot vārdus “un 

struktūru”. 

E.Grāvītis izsaka savu viedokli par sagatavoto lēmumprojektu, par lēmuma lietderīgumu un 

atalgojuma apmēra palielināšanu. 

A.I.Zaharāns atbild, ka amata apraksti ir pārskatīti un papildus līdzekļi netiek prasīti. 

N.Līcis informē, ka minētais jautājums stāsies spēkā rudenī un tiks sakārtoti arī pārējo iestāžu 

struktūra un amatu apraksti. 

E.Grāvītis informē, ka iekšējos noteikumos ir noteikts veikt novērtējumu, noskaidro vai ir pieejami 

vērtējuma protokoli. 

A.I.Zaharāns atbild apstiprinoši. 

A.Horsts ierosina paaugstināt algu sporta centra vadītāja vietniekam, jo uzskata, ka pie esošās 

slodzes, atalgojums nav atbilstošs. Lūdz, lai arī vadītāju vietniekam tiktu piešķirta piekļuve 

jaunajam Saulkrastu logo modulim, lai pats varētu sagatavot afišas un netiktu kavēts laiks un 

resursi.     

A.Aparjode izskaidro par algas apmēra palielināšanu un informē par iestāžu apvienošanas 

nepieciešamību, jo daudzi pasākumi ar “Jauniešu māju” pārklājās un bija arī saņemta 

neapmierinātība no jauniešu puses.  

Diskusija par algu apmēriem iestāžu vadītājiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, A.Aparjode un 

Finanšu vadītājs G.Vīgants. 

N.Līcis noskaidro vai uz doto mirkli, bez vērtējuma, var precizēt atalgojumu sporta centra vadītāja 

vietniekam. 
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J.Miranoviča izskaidro atalgojumu novērtēšanas kārtību.  

Diskusija par amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību un lēmuma pieņemšanu. Diskusijā 

piedalās E.Grāvītis, J.Miranoviča, A.Horsts un A.Aparjode. 

Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle informē, ka izglītības iestāžu vadītāja darbu 

var novērtēt tikai Akreditācijas ekspertu komisija un ir saņemta augstākā akreditācija uz 6 gadiem, 

bet atalgojums par to nav palielināts. 

N.Līcis aicina balsot par A.Horsta iesniegto priekšlikumu par algas paaugstināšanu sporta centra 

vadītāja vietniekam. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 3 (A.Horsts, S.Ancāne, S.Osīte), „PRET”- 

5 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- 5 (N.Līcis, 

B.Veide, L.Vaidere, , M.Kišuro, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Aparjode, 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2020.gada 21.maijā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Jauniešu mājas 

vadītājas Ingūnas Feldmanes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 8.1/2020/IN2181) par iespējamu 

Jauniešu mājas pievienošanu Saulkrastu sporta centram. Iesniegumā norādīts, ka iestāžu 

apvienošana nodrošinātu lietderīgu un racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu, mazinās 

administratīvo slogu, nodrošinās efektīvu darbinieku aizvietošanu un iespēju plašāk realizēt 

plānotos pasākumus. 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 27.maijā izskatīja norādīto iesniegumu un pieņēma 

lēmumu Nr. Nr.1772 uzsākt reorganizācijas procesu iestādē Jauniešu māja, to pievienojot iestādei 

Saulkrastu sporta centrs. 

2020.gada 18. jūnijā Saulkrastu novada domē notika saruna ar iestādes “Jauniešu māja” 

darbiniekiem, jauniešu pārstāvjiem un domes administrāciju, kuras laikā jauniešu pārstāvji izteica 

savu viedokli par jauniešu vajadzībā un vēlmēm. Vienlaikus tika atzinīgi novērtēts domes 

pieņemtais lēmums par iestāžu apvienošanu.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.pantu pastarpinātās pārvaldes institucionālo sistēmu 

un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta noteikumiem nosaka attiecīgā 

atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu.  

Vērtējot “Saulkrastu sporta centra” un “Jauniešu mājas” funkcijas, secināms, ka abas 

iestādes ir orientētas uz pakalpojumu sniegšanu bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Abas iestādes 

veicina un nodrošina labvēlīgu vidi pasākumiem, kas paredzēti dažāda vecumu grupu bērniem un 

jauniešiem, tādā veidā veicinot saturīga brīvā laika pavadīšanu novadā. Vienlaikus abas iestādes 

ir vērstas uz veselīgu, sportisku un ģimenisku vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī 

izstrādā un praksē realizē politikas plānošanas jautājumus attiecībā uz jau iepriekš norādīto 

iedzīvotāju auditoriju. Lai stiprinātu abu iestāžu funkciju realizēšanu pašvaldības iedzīvotāju 

interesēs, ir nepieciešama vienota izpratne un pieeja pildot iestāžu nolikumos un normatīvajos 

aktos noteiktos uzdevumus, tādā veidā izvairoties no funkciju pārklāšanās. Jauniešu mājas un 

Saulkrastu sporta centra apvienošana vienā iestādē radīs visus priekšnoteikumus realizēt 

pašvaldības funkcijas sporta un jaunatnes jomā daudz efektīvāk. 

Ņemot vērā norādīto, kā arī “Jauniešu mājas” vadītājas iesniegumā norādītos apsvērumus 

ir lietderīgi likvidēt iestādi “Jauniešu māja” to pievienojot iestādei “Saulkrastu sporta centrs”. 

Vienlaikus, apvienojot abas iestādes, ir nepieciešams mainīt iestādes nosaukumu uz “Saulkrastu 

sporta un ģimeņu centrs”. 

 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, tikai dome var 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, savukārt, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
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15.panta ceturtās daļas 1.punktu, iestādi likvidē pievienojot citai iestādei, kā rezultātā 

pievienojamā iestāde beidz pastāvēt. 

 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.pantu, 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 

 

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

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

„ATTURAS”- 3 (M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Aparjode, 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 1.oktobri likvidēt Saulkrastu novada domes iestādi “Jauniešu māja” to 

pievienojot Saulkrastu novada domes iestādei “Saulkrastu sporta centrs”; 

2. Ar 2020.gada 1.oktobri mainīt Saulkrastu sporta centra nosaukumu un noteikt to šādā 

redakcijā – Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs; 

3. Atbilstoši Saulkrastu novada domes 2020. gada 27.janvāra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 

2/2020 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu 

noteikšanas kārtību”, apstiprināt Saulkrastu novada domes iestādes “Saulkrastu sporta un 

ģimeņu centrs” amatu sarakstu un atalgojumu: 

 

Nr.p.

k. Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 
Amata nosaukums 

Profesija

s  kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

1. 1 
Administratīvā 

vadība 
IV A 

Sporta centra 

vadītājs 
1112 36 13 1917 1 1725 

2. 1 
Administratīvā 

vadība 
II B 

Sporta centra 

vadītāja vietnieks 
1112 37 12 1647 1 1305 

3. 3 
Apsaimniekoš

ana 
II B 

Saimniecības 

vadītājs 
5151 11 8 1093 1 1093 

4 
35. 

Politikas 

ieviešana 
II 

Jaunatnes lietu 

speciālists 
2422 27 9 1190 1 949 

5 
32 

Projektu 

vadība 
IIC 

Projektu vadītājs 

darbā ar ģimenēm 
3435 23 10 1287 1 1256 

6 

33 Radošie darbi IIA 

Bērnu un jauniešu 

brīvā laika 

organizators 

3435 20 7 996 1 949 

7 

23 
Klientu 

apkalpošana 
I 

Klientu 

apkalpošanas 

operators 

4222 04 4 705 2,5 585 

8 

13 

Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

II B Apkopējs 9112 01 2 608 2,75 506 

9 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 
Bērnu un jauniešu 

volejbola treneris 
3422 03 6 899 0,24 809 
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10 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Bērnu un jauniešu 

orientēšanās 

treneris 

3422 03 6 899 0,24 809 

11 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Bērnu un jauniešu 

florbola treneris 

 

3422 03 6 899 0,24 809 

12 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Bērnu un jauniešu 

florbola 2. treneris 

un pieaugušo 

florbola 1 līgas 

komandas treneris 

 

3422 03 6 899 0,24 809 

13 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 
Bērnu basketbola 

treneris (1.-4.kl.) 
3422 03 6 899 0,24 809 

14 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 
Bērnu un jauniešu 

džudo treneris 
3422 03 6 899 0,24 809 

15 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Vieglatlētikas 

treneris 

 

3422 03 6 899 0,6 809 

16 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Pirmskolas bērnu 

sporta pulciņa 

vadītājs 

3422 03 6 899 0,2 809 

17 

48 

Sporta 

organizēšana 

un 

profesionālais 

sports 

I A 

Bērnu un jauniešu 

basketbola treneris 

 

3422 03 6 899 0,24 809 

 

4. Noteikt, ka iestāde “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” ir iestādes “Jauniešu māja” tiesību un 

saistību pārņēmēja. 

5. Uzdot Jauniešu mājas vadītājai: 

5.1. Pastāvīgi glabājamās lietas un ilgstoši glabājamās lietas (izņemot darbinieku, kuri 

turpinās darbu Saulkrastu sporta un ģimeņu centrā, personas lietas) nodot glabāšanā 

Siguldas zonālajā valsts arhīvā; 

5.2. Sagatavot Jauniešu mājas īstermiņā glabājamo dokumentu un Jauniešu mājas 

darbinieku (kuri turpinās darbu Saulkrastu sporta ģimeņu centrā) personas lietu 

nodošanas - pieņemšanas aktu un iesniegt tos Saulkrastu sporta un ģimeņu centram; 

5.3. Pēc šī lēmuma pieņemšanas sadarbībā ar Saulkrastu novada domes Administratīvo 

nodaļu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informēt Jauniešu mājas darbiniekus 

par iestādes likvidāciju, pēc iespējas piedāvājot pārjaunot darba tiesiskās attiecības 
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iestādē “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs”. Gadījumā, ja darbinieks nepiekrīt 

pārjaunot darba tiesiskās attiecības ar 2020.gada 1.oktobri attiecīgā amata vieta tiek 

likvidēta.  

5.4. Veikt ārkārtas inventarizāciju 2020.gada 28.septembrī ilgtermiņa ieguldījumiem un 

krājumiem. Ar 2020.gada 1.oktobri visus ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus ar 

aktu nodot iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centram”. 

6. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” nolikumu un struktūru saskaņā 

ar pielikumu. 

7. Administratīvajai nodaļai sagatavot grozījumus pašvaldības nolikumā. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1816 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:55 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 06.07.2020. 

 


