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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

2020. gada 29. jūlijs               Nr.24/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 29. jūlijā 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 

(ieradās plkst.14:40), Sandra Ozola-Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Ivars Veide. 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 29.07.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”precizēšanu  

• Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

• Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecības datu 

centrs”  

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

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu  

• Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2020.lēmumā ,,Par nekustamā īpašuma 

patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma 

noslēgšanu"  

N.Līcis ierosina deputātiem balsot par piebalsojamo jautājumu pievienošanu pie darba kārtības, 

par katru jautājumu balsojot atsevišķi. Aicina balsot “Par 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu 

Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”precizēšanu” pievienošanu pie 

darba kārtības. 

 

mailto:dome@saulkrasti.lv


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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA 

“Mērniecības datu centrs”” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2020.lēmumā ,,Par 

nekustamā īpašuma patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas 

līguma noslēgšanu"” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis ierosina izņemt no darba kārtības 32.jautājumu “Par saistošo noteikumu “Grozījumi 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi 

par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” apstiprināšanu”, sakarā ar nepieciešamību precizēt 

noteikumus.  

A.Horsts informē, ka atbalsts tiek joprojām sniegts, tiks veikti tikai precizējumi, saistošajos 

noteikumos, sakarā ar de minimis atbalsta regulējumu. 

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 29.07.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2020. domes sēdes un 01.07.2020., 

13.07.2020. un 20.07.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

3. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu 

2019.gadam  

4. Par izmaiņām nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā  

5. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

6. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

7. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

8. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  

9. Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

10. Par neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu  

11. Par neapbūvēta zemes īpašuma Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

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

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ un zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 

14. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

15. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

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

pakalpojuma nodrošināšanu  

17. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

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

pakalpojuma nodrošināšanu  

19. Par publisko apspriešanu un vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju  

20. Par Raiņa ielas 8 lielās zāles telpu nomas aprēķina apstiprināšanu  

21. Par grozījumu veikšanu Jauniešu mājas budžetā  

22. Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas budžetā mācību līdzekļu iegādē  

23. Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" medicīnas palīgmateriālu iegādei  

24. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla 

palielināšanu  

25. Par Saulkrastu Sporta centrs trenera likmju apstiprināšanu  

26. Par debitoru parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība  

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu autoruzraudzības apmaksai kultūras nama 

“Zvejniekciems” 1.stāva pārbūvei  

28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu valsts nodevu apmaksai  

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Skultes ostai valdījumā  



30. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu  

31. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”  

32. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””  apstiprināšanu  

33. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Krasta ielā 15 – 5, Saulkrastos, 

Saulkrastu nov.  

34. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Ostas ielā 17 -9, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.  

35. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

36. Par zemes vienības atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

37. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

38. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

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

40. Par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata izskatīšanu  

41. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “Kafijas pasaule”  

42. Par 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”precizēšanu  

43. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

44. Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecības datu 

centrs”  

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

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu  

46. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2020.lēmumā ,,Par nekustamā īpašuma 

patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma 

noslēgšanu"  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2020. domes sēdes un 01.07.2020., 

13.07.2020. un 20.07.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 30.06.2020. domes sēdes un 

01.07.2020., 13.07.2020. un 20.07.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi 

domes lēmumi ir izpildīti. Informē par notiekošajiem projektiem, būvdarbiem un iepirkumiem 

Saulkrastos. Ziņo par notikušo atklāto konkursu par vakanto SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

valdes locekļa amatu, kur par konkursa uzvarētāju kļuvusi Raimonda Kosmane. Informē, ka 

komisijas sastāvā bija 5 cilvēki. 

A.Horsts noskaidro, kurš no Domes puses, uzrauga estrādes projektu un vai tiks sniegti 

starpziņojumi. Vēlas, lai minēto projektu uzraudzītu neatkarīgs eksperts. 

A.I.Zaharāns atbild, ka budžetā ir paredzēts finansējums ekspertiem. Ziņo, ka bija sapulce ar firmu, 

ar ko ir noslēgts līgums, kurā tika pārrunāti jautājumi par projekta izpildi un iespējamo redzējumu. 

Diskusija par līguma izpildi. Diskusijā piedalās N.Līcis un A.Horsts. 



S.Ancāne sveic Raimondu Kosmani ar uzvaru konkursā par SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

valdes locekļa amatu. 

R.Kosmane informē par paveiktajiem darbiem uzņēmuma sakārtošanai. 

E.Grāvītis noskaidro vai deputāti tiks iepazīstināti ar Krīzes vadības grupas paveiktajiem darbiem. 

A.I.Zaharāns ziņo, ka informācija ir apkopota un to ir iespējams saņemt. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu 

2019.gadam 

 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts noskaidro vai tiks izstrādāta jauna attīstības programma un vai mainīsies prioritātes. 

N.Līcis atbild, ka būs nepieciešams precizēt prioritātes un programmas izstrādē būs valsts 

līdzfinansējums, ziņo, ka  tiek gatavoti Ministru kabineta noteikumi par finansējuma saņemšanu. 

Diskusija par novada attīstības programmas izveidi. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis un 

B.Veide. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

iesniegumu un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes izdotā rīkojuma Nr.4.4/2020/R84 

2.punktu un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu un Saulkrastu novada domes tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§3),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības 

ziņojumu par 2019.gadu. 

2. Publicēt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības 

ziņojumu par 2019.gadu Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.1836 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par izmaiņām nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis ziņo, ka komisijas sastāvā būtu nepieciešams pievienot kādu būvvaldes pārstāvi. 

Diskusija par būvvaldes vadītājas iekļaušanu komisijas sastāvam. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

A.Horsts un Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

iesniegumu un ņemot vērā Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu Nr.IeN11/216 

“Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikums” 1.2.punktu, kas nosaka, ka komisija ir 

Saulkrastu novada domes izveidota un tās pakļautībā esoša koleģiāla institūcija, 1.3.punktu, kas 

nosaka, ka komisija nodrošina nekustamo īpašumu apsekošanu Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā un veic citas darbības saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem par nekustamā 



īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām,  sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 

būvēm, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols 

Nr.7/2020§4),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt 2020.gada 26.februāra Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1631 “ izsakot to šādā 

redakcijā: 

“1.Izveidot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1.Komisijas priekšsēdētājs – Novada attīstības nodaļas būvtehniķis Arnolds 

Ispodkins. 

1.2.Komisijas locekļi 

1.2.1.Novada attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāja Iveta Jurkeviča; 

1.2.2.Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants. 

 

Lēmums Nr.1837 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 12.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 

iesniegums “Par zemes vienību apvienošanu “Līči 42” un “Līči 43”, Līčos, Saulkrastu pagastā” 

(turpmāk - Iesniegums).  
/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz atļaut apvienot viņam piederošo īpašumu “Līči 42”, Līči, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330030113, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 80330030113 un “Līči 43”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80330030069, zeme vienību ar kadastra apzīmējumu 80330030069, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 

0012 0018 un nodalījuma Nr.1000 0012 0081, nekustamā īpašuma “Līči 42”, Līči, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 80330030113, un nekustamā īpašuma “Līči 43”, 

Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 80330030069, īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/, personas kods [..], vārda.  

Nekustamais īpašums “Līči 42”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 0113, 0,058 ha platībā (izpildot kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta). 

Nekustamais īpašums “Līči 43”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 0069, 0,058 ha platībā (izpildot kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta), un dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 8033 

003 0069 001. 

             Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts 

nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts 

vietējās pašvaldības lēmums. 



Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – 

Noteikumi) 11.punkts nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta 

saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot 

jaunu zemes vienību. Un ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta pirmajai ēkai, 

kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli 

saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi (Noteikumu 12.1.apakšpunkts). 

Atbilstoši Noteikumu 30.punktam, beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu 

grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses 

likvidēšanu. Ja beidz pastāvēt telpu grupa, telpu grupas adresi dzēš no adrešu reģistra bez lēmuma 

pieņemšanas par adreses likvidēšanu. 

Ņemot vērā Noteikumos noteikto un to, ka nekustamā īpašuma “Līči 43”, Līči, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, sastāvā ir dārza māja ar kadastra apzīmējumu 8033 003 0069 001, 

apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirama adrese: “Līči 43”, Līči, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads. 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.apakšpunktā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai 

zemes vienības daļa. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 2020.gada 12.jūnija iesniegumu, pamatojoties 

uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu 

Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 12.1.apakšpunktu un 30. punktu, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

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

atzinumam (protokols Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus “Līči 42”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar 

kadastra Nr.8033 003 0113, un “Līči 43”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar 

kadastra Nr. 8033 003 0069, izveidojot vienu īpašumu.  

2. Apvienotajai zemes vienībai un ēkai ar kadastra apzīmējumu 8033 003 0069 001 piešķirt 

adresi: “Līči 43”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, un noteikt zemes vienībai 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 

0,116 ha. Zemes kopplatība precizēsies pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Likvidēt adresi: “Līči 42”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz e-pasta 

adresi: /e-pasts/ 

5. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam, e-

pasta adrese: riga@vzd.gov.lv. 

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.1838 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

mailto:riga@vzd.gov.lv


 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot 09.06.2020. /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošu 

/adrese/, iesniegumu un 08.07.2020. /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem ,,Jaunbāžas’’, un ,,Jaunbāžas 1’’, Līči, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apz.80330032697 un 80330030552, pamatojoties uz 

31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes 

ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, un atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumam (protokols 

Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu ,,Jaunbāžas’’ (kadastra apz. 80330032697) un 

,,Jaunbāžas 1’’ (kadastra apz.80330030552), Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1839 protokola pielikumā. 

 

§7 

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot 26.06.2020. /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, iesniegumu par nekustamā 

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

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

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

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atbilstoši 2020.gada 15.jūlija Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

80330032865, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 



2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330032865, platība 0,5 ha, adresi 

,,Jaunkacas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot dalīto zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,12 ha un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0,38 ha. 

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

adresi /adrese/.   

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas. 

 

Lēmums Nr.1840 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts noskaidro vai nekustamo īpašumu īpašnieki ir informēti par tālāko darbību. 

B.Veide atbild piekrītoši. 

Diskusija par adrešu automātisko maiņu navigācijas ierīcēs. Diskusijā piedalās N.Līcis un 

A.Horsts.   

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 29.06.2020. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajiem īpašumiem Mežvidu ciemā, 

kas izskatīts Saulkrastu novada domes 15.07.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdē, protokols Nr.7/2020, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ 

Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez personas piekrišanas, 

izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav 

piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 

daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un 

piešķirt jaunas adreses Mežvidu ciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

2. Likvidēt esošās adreses Mežvidu ciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai elektroniski uz e-pasta adresi: 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1841 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv


 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 2020. gada 26.maija iesniegumu par 

neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr. 80330031937, kadastra apzīmējums Nr. 80330031937, izsoles organizēšanu 

un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 2020.gada 2.jūlija  nekustamā 

īpašuma novērtējumu Nr.V/20-2405 (atbilstoši tirgus situācijai aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus 

vērtība ir 3500 (trīs tūkstoši pieci simti euro), un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, Ministru kabineta 

13.02.2018. noteikumu Nr.87 2.nodaļu, atbilstoši 2020.gada 10.jūnija Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (prot.Nr.6/2020) un Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (prot.Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr. 80330031937, kadastra apzīmējums Nr. 80330031937 platība 682 m2, 

savrupmāju apbūves izveidei. 

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

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 121, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330031937, kadastra 

apzīmējums Nr. 80330031937 nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 3500 euro (trīs 

tūkstoši pieci simti euro). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 

0031937, kadastra apzīmējums Nr. 80330031937  izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2020. plkst.11.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no īpašuma ieguldījumi (konts 1511) un iekļaut kontā 

2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.1842 protokola pielikumā. 

  

§10 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 26.05.2020. iesniegumu par neapbūvēta 

zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr. 80330032706, izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA 

,,Latio’’ 2020.gada 3.jūlija  nekustamā īpašuma novērtējumu Nr.V/20-2418 (atbilstoši tirgus 



situācijai aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro), un 

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

otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3. panta 2.punktu, atbilstoši 2020.gada 10.jūnija Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (prot.Nr.6/2020) un 2020.gada 

15.jūlija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumam (prot.Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 516 m2, savrupmāju apbūves izveidei. 

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

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, nosacīto 

cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 

003 2706, izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2020. plkst.10.30 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no īpašuma ieguldījumi (konts 1511) un iekļaut 

kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.1843 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

A.Horsts informē, ka nav pievienots apgrūtinājuma plāns un noskaidro, vai izsolē tas tiks 

pievienots. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs atbild piekrītoši. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 01.04.2020. iesniegumu par neapbūvēta 

zemes īpašuma Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130010188, izsoles 

organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA ,,Latio’’ 2020.gada 6.jūlija  

nekustamā īpašuma novērtējumu Nr.V/20-2439 (atbilstoši tirgus situācijai aprēķinātā vērtējamā 

objekta tirgus vērtība ir 11 000  euro), un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, atbilstoši 2020.gada 15.aprīļa 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 



(protokols Nr.4/2020) un 2020.gada 15.jūlija Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (prot.Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 001 

0188, platība 1155 m2, individuālās apbūves teritorijas izveidei. 

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

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Akācijas iela 2A,  

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 001 0188, nosacīto cenu, kas vienāda ar 

tirgus vērtību 11 000 euro (vienpadsmit tūkstoši euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 001 0188, izsoles 

noteikumus. 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.09.2020. plkst.10.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Akācijas iela 2A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, no īpašuma ieguldījumi (konts 1511) un iekļaut kontā 2132 (krājumi 

un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.1844 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

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

dzīvojoša /adrese/, 2020.gada 10.jūlija iesniegums “Par zemes nomu” (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt 2010.gada 2.novenbra zemes nomas līgumu 

zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 80330032974, viņa artēziskā urbuma Nr.18981 

uzturēšanai, kas atrodas uz šī zemesgabala. Iesnieguma pielikumā pievienots ūdens ieguves 

urbuma pase un urbuma izvietojums LKS 92 sistēmas 1:25000 mēroga kartē.  

  Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu (sēdes protokols 

Nr.10§20.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” 2010.gada 2.septembrī starp 

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

lietošanā bez apbūves tiesībām zemesgabala daļa īpašuma d/s “VEF – Biķernieki 3.zona” (tagad 

nosaukums: Trešā iela), kadastra apzīmējums 8033 003 2974, 50 m2 platībā. Saskaņā ar Līgumu 

zemesgabala izmantošanas (lietošanas) mērķis: artēziskā urbuma uzturēšana. Līgums stājās spēkā 

ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2020.gada 1.septembrim. 

  Saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu, Līguma termiņu var pagarināt vai saīsināt, 

pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos. 



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

rakstiski vienojoties, un grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas. 

  Domei piederošais nekustamais īpašums Trešā iela (bijušais nosaukums: d/s ”VEF – 

Biķernieki 3.zona”), VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ar kadastra numuru: 8033 

003 2843, nav nostiprināts zemesgrāmatā, tas sastāv no 2 (divām) zemes vienībām: kadastra 

apzīmējums 8033 003 2843 ar platību 0,1 ha, un kadastra apzīmējums 8033 003 2974 ar platību 

0,7640 ha.  

  /vārds, uzvārds/ piederošs ūdens ieguves urbums atrodas zemes vienībā 8033 003 2974, un 

tā uzturēšanai nepieciešama neliela zemes daļa – 50 m2. 

  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 30.1.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) 2.1.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvētam zemesgabalam, kas 

ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav 

iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma 

īpašniekam vai lietotājam 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 50 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 7,00 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.  

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

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

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

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

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

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

2010.gada 2.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma termiņu par zemes īpašuma Trešā iela, VEF 

– Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 003 2843, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2974, daļas 50 m2 platībā, nomu, un noteikt nomas 

maksu 28 euro gadā (bez PVN 21%). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 10.jūlija iesniegumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 

noteikumi” 28.punktu, 31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo 

noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 2.1.apakšapunktu, 2010.gada 2.septembra zemes nomas 

līguma 2.2. un 6.2.apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumam (protokols Nr.7/2020), 

 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2010.gada 2.septembrī noslēgto zemes nomas līgumu  ar 

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

īpašuma Trešā iela, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

numurs 8033 003 2843, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 2974, daļas 50 

m2 platībā,  nomu, artēziskā urbuma 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. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

5. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – trīs mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

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

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

 

Lēmums Nr.1845 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ un zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 16.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 11.jūnija iesniegums “Par mazdārziņa nomu” un /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 11.jūnija iesniegums “Par mazdārziņa nomu”.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  

/vārds, uzvārds/ iesniegumā norāda, ka piekrīt, ka /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 

iznomā mazdārziņu, kas atrodas Krasta ielā 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8033 004 0183, un /vārds, uzvārds/ iesniegumā lūdz izskatīt iespēju šo mazdārziņu 

iznomāt. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

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

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

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

ha platībā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.389 (sēdes 

protokols Nr.1/2018§3) 2018.gada 9.februārī 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 

355 m2 platībā. Līguma termiņš – no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Līguma 2.2.apakšpunkts nosaka, ka Līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un 

Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata, un līgumu var izbeigt pirms termiņa pēc abu 

līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās, un Līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski 

vienojoties (Līguma 7.1. un 7.2.apakšpunkts). 



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

uzvārds/ uz 2020.gada 11.jūnija iesnieguma izskatīšanas brīdi nav izveidojies zemes nomas 

maksas parāds. 

  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 355 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 48,71 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 3,41 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 355 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 %). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 11.jūnija iesniegumu “Par 

mazdārziņa nomu” un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 11.jūnija iesniegumu “Par 

mazdārziņa nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

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, un 2018.gada 9.februāra zemes nomas 

līguma 2.2., 7.1., 7.2. apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumam (protokols Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 31.jūliju izbeigt 2018.gada 9.februārī noslēgto zemes nomas līgumu ar 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma 

Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 355 

m2 platībā, nomu. 

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

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

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

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 355 m2 platībā, 

nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

4. 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. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

6. Noteikt vienošanās un zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – trīs mēneši no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja vienošanās un zemes nomas līgums netiek parakstīts 



minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

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

elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/, e-pasta adrese: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.1846 protokola pielikumā. 

 

Plkst. 14:40 Domes sēdei pievienojas deputāte Selga Osīte. 

 

§14 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga, ka Dome pieņēma saistošos noteikumus, kuros noteikts, ka jautājumus par 

pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, turpmāk izskatīs Izglītības darba speciāliste, bet uz doto 

mirkli ir jāsagaida Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 18.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 15.jūlija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2020§2), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 

443103926, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 1.jūliju līdz 2020.gada 1.septembrim vai 

līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 

mēnesī ir 175,08 euro (viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 

Lēmums Nr.1847 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 15.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 15.jūlija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2020§5), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

/vārds, uzvārds/ saņem sertificētas aukles /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta ar numuru 

443103926, pakalpojumu sākot ar 2020. gada 1.jūliju līdz 2020.gada 31.decembrim vai 

līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 

mēnesī ir 175,08 euro (viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātai izglītības iestādei. 

 

Lēmums Nr.1848 protokola pielikumā. 

 

§16 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 15.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 

lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 

nodrošināšanu un pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2019.gada 23.jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 

noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103926, pakalpojumu 

sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2019.gada 1.decembra līdz 

2020.gada 30.jūnijam ir reģistrēta saimnieciskā darbība. 

/vārds, uzvārds/ „Latvijas Tālmācības profesionālajā centrs” ir apguvusi 40 stundu 

profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā.  

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

kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 

saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 

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

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

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

vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā. 



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

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

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

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

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

2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2020§3 un §4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim, ar 

saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

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

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 

spēku. 

 

Lēmums Nr.1849 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 6.jūlija 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 15.jūlija atzinumu par 

kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.7/2020§11), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt un aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, uzvārds/ par to, ka viņa dēls /vārds, 

uzvārds/ saņem sertificēta aukļa /vārds, uzvārds/, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēts ar numuru 443103236, pakalpojumu 

sākot ar 2020. gada 1.jūliju līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei. 

2. Kompensācijas apmērs 2020.gadā par aukles pakalpojuma saņemšanu vienam bērnam 

mēnesī ir 175,08 euro (viens simts septiņdesmit pieci euro, 8 centi). 

3. Kompensācijas apmēru Saulkrastu novada dome pārskata vienreiz gadā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātai izglītības iestādei. 



 

Lēmums Nr.1850 protokola pielikumā. 

 

§18 

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

pakalpojuma nodrošināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 6.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar lūgumu 

noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu un 

pašvaldības kompensāciju izmaksu.  

/vārds, uzvārds/ 2018.gada 7.maijā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija 

noteikumiem Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” ir reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ar numuru 443103926, pakalpojumu 

sniegšanas vieta – Saulkrastu novads.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem /vārds, uzvārds/ no 2018.gada 7.maija ir reģistrēta 

saimnieciskā darbība. 

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

kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 

saņem pie privātā uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 

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

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

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

vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā. 

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

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

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

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

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

2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2020§11), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt līgumu ar termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim, ar 

saimnieciskās darbības veicēju, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēju /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par pašvaldības kompensāciju izmaksu. 

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

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēdzis līgumu, lēmums zaudē 

spēku. 

 

Lēmums Nr.1851 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par publisko apspriešanu un vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju 



 

Ziņo O.Vanaga. 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne sniedz prezentāciju un informē par plānoto publisko 

apspriešanu un vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Izskaidro, ka Domes lēmumam ir divi 

mērķi - viens mērķis ir fiziski nostiprināt plānoto publisko apspriešanu un otrs mērķis- pagarināt 

Zvejniekciema vidusskolai akreditāciju, ņemot vērā, ka tiek plānota reorganizācija. Sniedz 

informāciju par aptaujas veikšanu.  

E.Grāvītis noskaidro vai sabiedriskajā apspriešanā pie diskusijām un priekšlikumiem varēs 

piedalīties tikai skolēni, vecāki un pedagogi. 

Diskusija par iedzīvotāju dalību publiskajā apspriešanā. Diskusijā piedalās R.Urtāne, E.Grāvītis 

un N.Līcis. 

A.Horsts ziņo, ka nepieciešams informēt, ka izmaiņas, šajā mācību gadā, nav paredzētas. 

R.Urtāne papildina, ka šajā mācību gadā, sākot ar septembri, nav plānotas nekādas strukturālas 

izmaiņas,  tiek tikai plānota reorganizācija un, noteikts, ka reorganizētā izglītības iestāde uzsāks 

mācību darbu 2021.gada 1.septembrī. 

E.Grāvītis noskaidro, kad deputāti varētu saņemt materiālus, kuri tiks nodoti sabiedriskajai 

apspriešanai. 

R.Urtāne izskaidro, ka sabiedriskās apskriešanas materiāli būs 2016.gadā izstrādātā izglītības 

stratēģija. Informē, par domes lēmumiem, kur tika lemts par izglītības stratēģiju. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka materiāli tiks nosūtīt deputātiem, 

kā arī publicēti Saulkrastu mājas lapā. 

N.Līcis ziņo, ka komitejā nepieciešams izskatīt un precizēt materiālus, kurus būs nepieciešams 

publicēt. 

A.Deniškāne noskaidro vai publiskā apspriešana notiks klātienē. 

R.Urtāne izskaidro, ka ir plānots klātiene, bet ja mainās epidemioloģiskā situācija, tad tiks rīkota 

tiešsaistē. 

 

Sākot ar 2016.gada 1.septembri Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

ir novērojama izglītojamo skaita samazināšanās vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programmās, tādējādi nav izpildītas prasības par minimālo izglītojamo skaitu 10.klasēs, 

kā arī 10.-12.klasēs kopumā. 

Saulkrastu novada dome, plānojot ilgtspējīgu izglītības iestāžu tīklu, 2021.gada janvārī lems 

par Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, kā arī īstenojot atklātu, 

iekļaujošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, 

2020.gada rudenī organizēs publisko apspriešanu par plānoto izglītības iestāžu reorganizāciju ar 

tieši iesaistītajām mērķgrupām (skolēniem, vecākiem, pedagogiem un iestāžu administrācijām). 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa paredz, ka valsts pārvaldes pienākums 

ir informēt sabiedrību par savu darbību, kas attiecas uz sabiedrības daļu, kuru tiesības vai tiesiskās 

intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta 

noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Saulkrastu 

novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 15.jūlija 

atzinumu (protokols Nr.7/2020§6),  

 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Publisko apspriešanu, tajā skaitā sabiedriskās domas aptauju, diskusijas un priekšlikumu 

sniegšanu, organizēt no 2020.gada 14.septembra līdz 20.novembrim. 

2. Apspriežamo dokumentu publiska pieejamība tiek nodrošināta visu publiskās apspriešanas 

laiku. 

3. Dalībnieku sarakstu, ja ir saņemta rakstiska piekrišana, un kopsavilkumu no publiskās 

apspriešanas ievietot Saulkrastu novada domes mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 

līdz 2020.gada 18.decembrim. 

4. Izglītības darba speciālistei R.Urtānei sagatavot Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 

vidusskolas reorganizācijas modeli un plānu Saulkrastu novada domei lēmuma 

pieņemšanai 2021.gada janvārī. Noteikt, ka reorganizētā izglītības iestāde uzsāks mācību 

darbu 2021.gada 1.septembrī. 

5. Pamatojoties uz plānoto izglītības iestāžu reorganizāciju un attiecīgajiem ieguldījumiem 

infrastruktūras pilnveidošanā, izglītības darba specialistei R.Urtānei organizēt 

Zvejniekciema vidusskolas akreditācijas pagarinājumu līdz diviem gadiem.  

6. Atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalību un publisko apspriešanu ir izglītības 

darba speciāliste Ramona Urtāne. 

 

Lēmums Nr.1852 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par Raiņa ielas 8 lielās zāles telpu nomas aprēķina apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai tiks izstrādāti noteikumi kā tiks piešķirtas Domes zāles īres tiesības. 

N.Līcis izskaidro, ka noteikumi netiks izstrādāti, katrs jautājums tiks izskatīts individuāli. 

Diskusija par zāles īres tiesības piešķiršanas kārtību un izcenojumiem. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, N.Līcis un A.Aparjode. 

J.Miranoviča izskaidro, ka telpu noma ir īslaicīga, jo to regulē “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, vienai personai zāli varēs iznomāt, kopā, ne ilgāk kā uz 10 dienām gadā. 

A.Deniškāne noskaidro vai pašvaldības kolektīvi izmantos Domes zāli bez maksas. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

 

 Izskatot Finanšu vadītāja 26.06.2020. iesniegumu par Raiņa ielas 8, Saulkrastos, lielās 

zāles telpu nomas aprēķinu un nomas maksas noteikšanu 1 (vienam) kvadrātmetram, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2020. sēdē (protokols Nr.7/2020§2), 

pamatojoties uz vadlīniju par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību pašvaldībās, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 

“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

 

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

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

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



 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Raiņa ielas 8, Saulkrastos, lielās zāles telpu nomas maksu stundā 8,38 EUR 

bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

Lēmums Nr.1853 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu rēķina apmaksai projekta “Saulkrasti OPEN” ietvaros 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par rēķina apmaksu no iestādes “Jauniešu māja” budžeta. Diskusijā piedalās L.Vaidere, 

A.Aparjode, B.Veide, A.Horsts un N.Līcis. 

N.Līcis ierosina precizēt lēmuma nosaukumu uz “Par grozījumu veikšanu Jauniešu mājas 

budžetā”. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes iestādes “Jauniešu māja” vadītājas 17.06.2020. 

iesniegumu “Par līdzekļu piešķiršanu Spānijas organizācijas “Building Briges” rēķina apmaksai”, 

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

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§3), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.samazināt iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2231 (Izdevumi iestādes 

sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai)  par 146,00 EUR; 

1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Saulkrasti OPEN” (Struktūrvienība 0111, P5131, 

V.F. 04.740) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) par 146,00 EUR, lai 

apmaksātu 2019.gada 26.augusta Spānijas nosūtošās organizācijas 

“Building Briges” rēķinu Nr.19/108. 

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

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

skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1854 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas mācību līdzekļu iegādē 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina precizēt lēmuma nosaukumu uz “Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema 

vidusskolas budžetā mācību līdzekļu iegādē”. 

 

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 17.06.2020. iesniegumu par grozījumiem 

2020.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.07.2020. 



sēdē (protokols Nr.7/2020§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1. samazināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Zvejniekciema 

vidusskola” (Struktūrvienība 03, Finansējums 127, V.F. 09.219) budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5233 (Bibliotēku krājumi) par 

3500,00 EUR, jo nevar iegādāties mācību grāmatas atbilstoši jaunajam izglītības 

saturam; 

1.2. palielināt izdevumu pozīcijas “Mācību līdzekļu iegāde - Zvejniekciema vidusskola” 

(Struktūrvienība 03, Finansējums 127, V.F. 09.219) budžeta izdevumu plānu 

ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 

3500,00 EUR, lai nodrošinātu mācību procesu. 

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

noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 1.1 un 1.2. 

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1855 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" medicīnas palīgmateriālu iegādei 

 

Ziņo N.Līcis.  

B.Veide ziņo, ka iepriekš jau tika pārskaitīta dotācija par palīgmateriālu iegādi. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte izskaidro, ka par iepriekšējo 

pārskaitījumu tika paziņots valstij un par šīs sēdes lēmumu tiks arī iesniegta atskaite valstij ar 

iespēju gada beigās minētās summas atgūt. Informē, ka katru ceturksni tiek nodotas atskaites, kurās 

izklāstīts par izlietotajām summām, ārkārtējās situācijas laikā. 

 

Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles 03.07.2020. iesniegumu “Par 

Saulkrastu novada domes dotācijas piešķiršanu”, un pielikumā pievienotos attaisnojošos 

dokumentus par medicīnas palīgmateriālu iegādi,  

pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu, saistībā ar COVID-19” 4.54.punktu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta 

pirmās daļas 8.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§5),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 844,09 EUR, lai 

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



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

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

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

un pašvaldību komersantiem)  par 3 844,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju par palīgmateriālu 

iegādi no 2020.gada marta mēneša.  

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

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

punktā minētos grozījumus. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 

pārskaitīt dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” 3 844,09 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1856 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla 

palielināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par vērtību un nolietojumu apmēriem. Diskusijā piedalās B.Veide, J.Rudzīte, L.Vaidere 

un N.Līcis. 

 

Atkārtoti izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista 2020.gada 8.jūnija iesniegumu par ilgtermiņa ieguldījumu (siltumtrases) ieguldīšanu 

pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” (turpmāk-Sabiedrība) 

pamatkapitālā, kas izskatīts 2020.gada 10.jūnija Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.6/2020). 

Sabiedrības pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu organizēšana siltumapgādes jomā, tādā veidā 

Sabiedrība pilda Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) deleģētos pārvaldes 

uzdevumus un, lai nodrošinātu Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu turpmāku racionālu 

izmantošanu un apsaimniekošanu, ir lietderīgi un ekonomiski pamatoti minēto ilgtermiņa 

ieguldījumus ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Saskaņā ar minētā 

likuma 40.pantu, lēmumu par pašvaldības mantas ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā pieņem pašvaldības dome. Mantiskais ieguldījums tiek novērtēts atbilstoši 

Komerclikuma prasībām. 

Lai varētu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu un pamatojoties 

uz 2020.gada 8.jūnija Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

4.punktu, 40. pantu, 41. panta 3. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības 

pārvaldības likuma 49., 62., 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 153., 154., 196., 198. 

un 201.pantu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes 

atzinumam (protokols Nr.7/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piekrist atsavināt un palielināt Sabiedrības pamatkapitālu izdarot mantisku ieguldījumu 



Sabiedrības pamatkapitālā. 

2. Uzdot Administratīvai nodaļai vienlaicīgi ar mantiskā novērtējuma atzinuma nodošanu 

Sabiedrībai, sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu un nodot 

Sabiedrībai šādu ilgtermiņa ieguldījumu: 

 

Nosaukums 
Uzskaites vērtība 

(EUR) 

Nolietojums 

(EUR) 

Atlikusī vērtība 

(EUR) 

Siltumtrasi no Smilšu 

ielas 3 uz Smilšu ielu 7, 

Saulkrastos 

118528.39 3950.98 114577.41 

 

3. Nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīt Sabiedrības valdes loceklei Raimondai Kosmanei 

un Saulkrastu novada domes vārdā Pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram 

Zaharānam. 

4. Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim Saulkrastu novada domes izpilddirektoram 

Aleksandram Ināram Zaharānam piedalīties Sabiedrības dalībnieku sapulcē un balsot „par” 

šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumu un statūtu grozījumu apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumam atbilstošus 

dokumentus.  

5. Sabiedrības valdes loceklei Raimondai Kosmanei nodrošināt nepieciešamo darbību 

veikšanu, kas saistītas ar dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

pēc tam, kad veikta daļu apmaksa un jaunās daļas ierakstītas dalībnieku reģistrā. Iesniegt 

Saulkrastu novada domē Uzņēmuma reģistra lēmumu. 

6. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no ilgtermiņa 

ieguldījuma sastāva un iekļaut ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai un pēc Sabiedrības 

pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas komercreģistra iestādē, izslēgt no Saulkrastu 

novada pašvaldības bilances,  

 

Nosaukums 
Uzskaites vērtība 

(EUR) 

Nolietojums 

(EUR) 

Atlikusī vērtība 

(EUR) 

Siltumtrasi no Smilšu 

ielas 3 uz Smilšu ielu 7, 

Saulkrastos 

118528.39 3950.98 114577.41 

 

7. Atbildīgo personu par lēmuma projekta izpildi noteikt Saulkrastu novada pašvaldības 

izpilddirektoru. 

 

Lēmums Nr.1857 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par Saulkrastu Sporta centrs trenera likmju apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Aparjode informē, ka nepieciešams veikt precizējumus Bērnu un jauniešu basketbola trenera 

amata likmēs, nomainot vienam trenerim no “0,24” uz “0,36” un mēneša alga tad jāprecizē no 

“194,18” uz “291,27”, jo otrs basketbola treneris nevēlējās tik lielu amata likmi. 

A.Dulpiņš izsaka savu viedokli par orientēšanās sporta nepieciešamību Saulkrastos. 



N.Līcis ziņo, ka jautājumu, par orientēšanās sportu Saulkrastos, nepieciešams izskatīt augusta 

komitejas sēdē. 

Diskusija par orientēšanās sportu un tā apmeklētību Saulkrastos. Diskusijā piedalās A.Aparjode 

un N.Līcis. 

L.Vaidere izsaka savu viedokli par atšķirīgo treneru likmju un algu apmēriem. Vērš deputātu 

uzmanību uz Sporta centra vadītāja vietnieka noteikto algas apmēru. 

Diskusija par algu un likmju apmēriem. Diskusijā piedalās A.Aparjode, L.Vaidere un A.Dulpiņš. 

E.Grāvītis izsaka savu viedokli par lēmuma nosaukumu, kurā ir norādīts, ka jautājums tiek skatīts 

tikai par trenera algām, bet tiek skatīts arī par vadītāja vietnieka algu, kā arī izsaka savu viedokli 

par Sporta centra algu apmēriem. 

Diskusija par štata vietām, ārpakalpojuma saņemšanu un lēmumu projektu sagatavošanas kārtību. 

Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, E.Grāvītis, A.Aparjode, A.Dulpiņš un J.Miranoviča. 

N.Līcis ziņo, ka paliek aktuāli jautājumi par 2 sporta veidu ieviešanu Saulkrastos – pludmales 

volejbols un orientēšanās. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem 

precizējumiem amatu likmē un mēneša algā.  

 

Saulkrastu novada domē 13.07.2020. ir saņemts Sporta centra vadītājas iesniegums  par 

treneru likmju mainīšanu, un vadītāja vietnieka algas izskatīšanu. 

Izvērtējot saņemtajā iesniegumā norādītos apstākļus un pamatojoties uz Saulkrastu novada 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§8),  

 

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

S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- 6 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu Sporta centra treneru likmes ar 1.09. 2020. 

2. Apstiprināts Vadītāja vietnieka likmi ar 1.10.2020. 

3. Uzdot Saulkrastu Sporta  centrs  vadītājai  sagatavot grozījumus līgumos treneriem. 

 
Amata saime  Amata 

Līmenis 

     Amata    

nosaukums 

Profesiju kods Algu 

grupa 

Maksimālais 

mēneša 

algas apmērs 

Amata 

vērtība 

Amatu 

skaits 

Mēneša 

alga līdz 

30.09.2020 

Mēneša 

alga no 

1.10.2020 

Administratīvā 

Vadība 

 

IIB Sporta centra 

vadītāja 

vietnieks 

111237 12 1647  1  

1137 

 

1466,25 

Amata saime  Amata 

Līmenis 

     Amata    

nosaukums 

Profesiju kods Algu 

grupa 

Maksimālais 

mēneša 

algas apmērs 

Amata 

vērtība 

Amatu 

skaits 

Mēneša 

alga līdz 

31.08.2020 

Mēneša 

alga no 

1.09.2020 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

               

IA 

 Bērnu un 

jauniešu 

florbola 

treneris 

342203       6 899 809 0,24   194,18 194,18 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

                

IA 

Bērnu un 

jauniešu 

florbola 

treneris 

342203       6 899 809 0,24 194,18 194,18 

Sporta 

organizešana 

un 

                   

               

IA 

Bērnu un 

jauniešu 

342203       6 

 

899 809 0,36 194,18 291,27 



profesionalais 

sports 

basketbola 

treneris 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Bērnu un 

jauniešu 

basketbola 

treneris 

342203       6 899 809 0,12 194,18 97,09 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Bērnu un 

jauniešu 

vieglatlētikas 

treneris 

342203      6 899 809 0,48 493,18 396,18 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Bērnu un 

jauniešu 

kamaniņu 

sporta 

treneris 

342203     6 899 809 0,48  396,18 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Bērnu un 

jauniešu 

volejbola 

treneris 

342203     6 899 809 0,19 194,18 161,82 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Bērnu un 

jauniešu 

džudo 

treneris 

342203 6 899 809 0,19 194,18 161,82 

Sporta 

organizešana 

un 

profesionalais 

sports 

IA Pirmskolas 

bērnu 

pulciņa 

vadītājs 

342203 6 899 809 0,19 194,18 161,82 

 

 

Lēmums Nr.1858 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.33 tiek izsludināts pārtraukums. 

Sēdi atsāk plkst. 15.43. 

 

§26 

Par debitoru parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai šim jautājumam ir nepieciešams Domes sēdes lēmums. 

J.Miranoviča izskaidro, ka nepieciešams Domes lēmums, jo tā ir rīcība ar finanšu līdzekļiem.  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas J.Rudzītes 

2020.gada 14.jūlija iesniegumu “Par debitora parāda norakstīšanu”, kas izskatīts 2020.gada 

15.jūlija Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.7/2020§9) un, pamatojoties uz Ministru kabineta 

13.02.2018 noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 87.punktu, 

 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izslēgt no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus IP Būve Pilnsabiedrība 

(reģ.nr.40103261325), debitoru parādu 596.34 euro (pieci simti deviņdesmit seši eiro 34 

centi), 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parāda 

un vērtības samazinājuma izslēgšanu. 

 

Lēmums Nr.1859 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu autoruzraudzības apmaksai kultūras nama 

“Zvejniekciems” 1.stāva pārbūvei 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Rudzīte izskaidro, ka finanšu līdzekļi katru gadu tika pārlikti un netika izlietoti un tādēļ tika 

iekļauti pie līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. 

 

 Izskatot Finanšu vadītāja 14.07.2020. iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 

autoruzraudzības darbu apmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

15.07.2020. sēdē (protokols Nr.7/2020§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 2020.gada 29.maija Būvniecības valsts kontroles biroja aktu 

Nr.20018360801433 par būves (Kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāvs) pieņemšanu 

ekspluatācijā 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 053,00 EUR, lai 

apmaksātu kultūras nama “Zvejniekciems” 1.stāva pārbūves autoruzraudzības rēķinu. 

2. Palielināt izdevumu pozīciju “Saulkrastu novada kultūras nama “Zvejniekciems” 

renovācija” (Struktūrvienība 17, P5214, V.F. 08.230) klasifikācijas kodu 5240 

(Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par 1 

053,00 EUR.  

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1860 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu valsts nodevu apmaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 



 Ņemot vērā, ka kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem, lai apmaksātu valsts nodevas, 

budžetā nav paredzētas, un lai samazinātu administratīvo slogu, 

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

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2020§12),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 300,00 EUR apmērā, lai 

apmaksātu valsts nodevas.  

2. Palielināt Administrācijas budžeta (Struktūrvienība 0111, M612, V.F. 01.110) 

klasifikācijas kodu 6510 (Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem) par 300,00 EUR.  

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

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

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1861 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu Skultes ostai valdījumā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts ierosina ar Domes lēmumu noteikt, ka uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēgt 

nomas līgumu par minēto teritoriju ar Skultes ostas pārvaldi, autostāvvietas ierīkošanai, 

uzturēšanai un apsaimniekošanai. 

B.Veide izskaidro, ka teritorijā vispirms ir jāsakārto zemes ierīcības zonējums un tikai pēc tam var 

lemt par laukuma izveidošanu. 

E.Grāvītis ierosina lēmuma 2.punktu izņemt un lemt tikai par zemes gabala nodošanu valdījumā 

Skultes ostas pārvaldei un tikai vēlāk izskatīt jautājumu par līguma slēgšanu. 

N.Līcis ierosina lēmumā norādīt, ka jāinformē Skultes ostas pārvaldi par pašvaldības ieceri, minēto 

zemes gabalu, attīstīt kā publiskas autostāvvietas teritoriju. 

Diskusija par lēmuma lemjošās daļas precizēšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, J.Miranoviča, 

Domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns un N.Līcis. 

L.Vaidere noskaidro, kādēļ šī teritorija ir jānodod Skultes ostas pārvaldei valdījumā. 

J.Miranoviča izskaidro, ka Likums par ostām to nosaka. 

N.Līcis izskaidro, ka  minētā teritorija ir apstiprināta pie Ministru kabineta noteikumiem un ir 

iezīmēta kā ostas teritorija un likumā ir norādīts, ka pašvaldība nodod zemi ostas pārvaldei 

lietošanā. 

Diskusija par teritorijas labiekārtošanu, nodošanu valdījumā un lēmuma precizēšanu. Diskusijā 

piedalās A.Ancāns, J.Miranoviča, N.Līcis, A.Horsts un E.Grāvītis. 

N.Līcis atkārtoti aicina lēmumā norādīt, ka Skultes osta pārvalde jāinformē par pašvaldības ieceri, 

minēto zemes gabalu, attīstīt kā publiskas autostāvvietas teritoriju. 

Diskusija par informācijas sniegšanu Skultes ostas pārvaldei par pašvaldības ieceri. Diskusijā 

piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts un B.Veide. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavo lēmumprojektu ar veikto precizējumu par informācijas 

sniegšanu Skultes ostas pārvaldei.  



 

2020.gada 15.jūlijā saņemts Novada attīstības  nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 

iesniegums Nr.8.1/2020/I321 “Par zemes nodošanu valdījumā”, kurā ierosināts nodot Skultes ostai 

daļu no zemes gabala Jūras prospekts 14, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, 

kad.Nr.803330010944, kadastra apz. 803330010944. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.SN 

6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 6.punktu pašvaldībā ir izveidota Skultes ostas 

pārvalde, kas ir publisko tiesību subjekts un darbojas saskaņā ar likumu “Likums par ostām” un 

Skultes ostas pārvaldes nolikums”.  

Likuma “Likuma par ostām” 4.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības zeme un akvatorija, 

kas atrodas ostas robežās ir nododama valdījumā attiecīgās ostas pārvaldei ar attiecīgās pilsētas 

domes lēmumu. 

Saskaņā ar 2006.gada 4.aprīļa ministru kabineta noteikumiem Nr.258 “Noteikumi par 

Skultes ostas robežu noteikšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.258) ir noteiktas Skultes ostas 

robežas, ostas teritorijas kopplatība - 72,8379 ha, tai skaitā zeme - 62,8379 ha, ūdeņi - 10 ha. MK 

noteikumi Nr.258, paredz, ka daļa no zemes vienības ar kadastra Nr.80330010944 ietilpst ostas 

teritorijas robežās. 

2009.gada 29.aprīļa Skultes ostas pārvaldes nolikuma (apstiprināts ar  Saulkrastu novada 

domes lēmumu (protokols Nr.6§ 71)) 6.6.apakšpunkts noteic, ka, lai izpildītu noteiktās funkcijas, 

ostas pārvalde ja nepieciešams, sniedz palīdzību attiecīgajai pašvaldībai, lai uzturētu un attīstītu 

pašvaldības infrastruktūras objektus ostas teritorijā. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2017 "Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu" 235.punktu valdījumā nododamā teritorija atbilst publiskās apbūves 

teritorijai, kuras galvenajos izmantošanas veidos ietverta arī labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā ir izteikts autostāvvietu trūkums. Ierīkojot labiekārtotu 

publisku teritoriju, kurā iedzīvotāji un pilsētas viesi var novietot auto, mazinātu negatīvo situāciju, 

kad autotransports tiek novietos neatļautās vietās, tādejādi nodarot zaudējumus videi un 

uzņēmējdarbībai. 

Pamatojoties uz Likuma “Likums par ostām” 4.panta trešo daļu, Finanšu komitejas 

2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§16) 

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, L.Vaidere), 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 3.augustu pašvaldībai piederošu zemes vienības daļu Jūras prospekts 14, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, kad.Nr.803330010944, ar kopējo platību 1,16 ha, 

nodot Skultes ostas pārvaldei valdījumā funkciju izpildei.  

2. Informēt Skultes ostas pārvaldi par pašvaldības ieceri valdījumā nododamās zemes daļas 

2522 m2 izmantošanu labiekārtotas publiskas teritorijas, infrastruktūras ierīkošanai, 

atbilstoši Skultes ostas pārvaldes nolikuma 6.6.apakšpunktam. 

 

Lēmums Nr.1862 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu 



 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītāja 

14.07.2020. iesniegumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu, un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes pieņemtajiem 

lēmumiem laika posmā no 2020.gada marta līdz 2020.gada jūlijam par 2020.gada Saulkrastu 

novada pašvaldības budžeta izmaiņām, un  uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, un 46.pantu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija 

atzinumu (protokols Nr.7/2020§13), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu 

novada pašvaldības 2020.gada budžetu””. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmajā daļā 

noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.1863 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē par veiktajiem precizējumiem nolikumā.  

N.Līcis informē, ka ir iesniegts priekšlikums no deputāta A.Horsta par nolikuma 72.punkta 

papildināšanu ar domes darbinieku nepieciešamību piedalīties Domes sēdēs. 

J.Miranoviča noskaidro vai tas būs darbinieku personiskais lēmums piedalīties Domes sēdē 

attālināti vai klātienē, vai arī būs atbilstoši vadības norādījumiem. 

N.Līcis uzskata, ka atbilstoši vadības norādījumiem. 

J.Miranoviča ierosina papildināt nolikuma 72.punktu ar šādu teikumu: “Atbilstoši izpilddirektora 

vai domes priekšsēdētāja norādījumiem, struktūrvienību vadītāju, pašvaldības jurista, citu 

pašvaldības darbinieku piedalīšanos domes sēdē atļauts organizēt attālināti, sēdes norisē 

izmantojot videokonferenci”. 

Diskusija par darbinieku dalību Domes sēdē attālināti. Diskusijā piedalās N.Līcis, J.Miranoviča 

un A.Horsts. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

„ATTURAS”- 5 (M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 

Priekšlikums pieņemts. 



 

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

 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projekts (turpmāk - 

Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības reorganizācijas ietvaros veiktām strukturālām 

izmaiņām, kas apstiprinātas 2020.gada 30.jūnija domes sēdē (prot.Nr. 20/2020§33 un prot.Nr. 

20/2020§34) un ņemot vērā, ka pašvaldībā ir veiktas izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos, 

attiecībā uz  līgumu slēgšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā, ir precizētas pašvaldības 

nolikuma normas, kas regulē tiesības slēgt līgumus. 

Izskatot Projektu un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§15), Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.7/2020§15), Sociālo jautājumu komitejas 

2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.3/2020§4) un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.6/2020§10)  un  likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

„ATTURAS”- 5 (M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 

9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības 

nolikums”” un Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.1864 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.14  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””  apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka grozījumi veikti saistībā ar de minimis prasībām un Finanšu 

ministrija ir minētos noteikumus izskatījusi un sniegusi pozitīvu atzinumu. 

 

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

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

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

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

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

atbalsta sniedzēja pienākumu izvērtēt saimnieciskās darbības veicēja atbilstību Eiropas Komisijas 

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

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

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

 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 

30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””. 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1865 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Krasta ielā 15 – 5, Saulkrastos, 

Saulkrastu nov. 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē par iesniegtajiem iesniegumiem par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu 

dzīvoklim un par atbilstību statusa piešķiršanai un dzīvokļa īrēšanai. 

L.Vaidere uzskata, ka būtu jāizvērtē vai piešķirt minētajai personai sociālo dzīvokli vai nē, jo ir 

saņemta vēstule ar sūdzību par iesnieguma iesniedzēju . 

J.Miranoviča ziņo, ka normatīvais regulējums neļauj nepiešķirt minētajai personai sociālo dzīvokli 

un izskaidro, ka Dome nevar personu kā personību un viņa problēmas vērtēt, lai neizīrētu sociālo 

dzīvokli. 

B.Veide informē, ka minētajai personai ir ģimene. 

J.Miranoviča atbild, ka to nevērtē, jo tas nav Domes kompetencē. Ziņo, ka ik pēc pusgada sociālā 

dzīvokļa statuss tiek pārvērtēts un informē, ka Dzīvokļu komisija vairs neizsniedz piecgadīgus 

līguma termiņus, lai disciplinētu maksāšanas kārtību dzīvoklim. 

L.Vaidere informē, ka minētajai personai ir parāds. 

J.Miranoviča atbild piekrītoši un izskaidro, ka persona ir iesniegusi iesniegumu par parāda 

sadalīšanu termiņos. 

Diskusija par sociāla dzīvokļa piešķiršanu personai. Diskusijā piedalās L.Vaidere, J.Miranoviča, 

A.Deniškāne, N.Līcis, B.Veide un A.Horsts. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 10.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 

2020.gada 8.jūlija iesniegums par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Krasta ielā 15 – 

5, Saulkrastos, Saulkrastu nov.  
Izvērtējot Domes un Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas rīcībā esošo 

informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pamatojoties uz: 

1) 2018.gada 27.jūnijā noslēgto Dzīvokļa īres līgumu /vārds, uzvārds/ īrē pašvaldības 

piederošo dzīvokli Krasta ielā 15 - 5, Saulkrastos, Saulkrastu nov.; 

2) Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumu Nr.8/2020 

“Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos /vārds, uzvārds/ un īres līguma pagarināšanu 

par dzīvojamo telpu Krasta ielā 15 - 5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 2020.gada 

2.jūlijā noslēgta vienošanās, ar kuru līgums spēkā līdz 2020.gada 30.augustam; 

3) Ar Saulkrastu sociālā dienesta izziņu Nr.3/2020 no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. /vārds, 

uzvārds/ piešķirts maznodrošinātas personas statuss. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

šādas autonomās funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 



Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” (turpmāk – 

Likums) 4. panta pirmo daļa nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju 

veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli 

maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī 

pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ 

attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu. Likuma 4. panta trešās daļas 2.punkts 

nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē 

sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo 

dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos paredzēto 

normu. Likuma 4. panta ceturtā daļā noteikts, ka šā panta trešās daļas 2.punktā minētajā gadījumā 

pašvaldības dome personas īrētajam dzīvoklim var noteikt sociālā dzīvokļa statusu, ja dzīvokļa 

īrnieks rakstveidā izteicis vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt 

jaunu – sociālā dzīvokļa īres līgumu. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus 

ir maznodrošināta persona vai trūcīga persona (ģimene), kura īrē pašvaldības īpašumā esošu 

dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli (5.panta pirmās daļas 2.punkts). 

Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanu” 4.punktā noteikts, ka dokumentus, kuri apliecina personas (ģimenes) tiesības 

īrēt sociālo dzīvokli, persona iesniedz Saulkrastu novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

Saulkrastu novada pašvaldības Sociālais dienests viena mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas 

pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un iekļaušanu sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 2020.gada 

8.jūlija iesniegumu, un pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 2.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 2.punktu, 

ceturto daļu, 5.panta pirmās 2.punktu, 10.panta pirmo un ceturto daļu, Saulkrastu novada domes 

2010.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu” 4.punktu,    

 

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

A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- 5 (A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis,), 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim Krasta ielā 15 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Saulkrastu sociālajam dienestam izvērtēt un pieņemt lēmumu par /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..], atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, vai lēmumu par atteikumu izīrēt 

sociālo dzīvokli. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1866 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Ostas ielā 17 -9, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 

 

Ziņo N.Līcis. 

 



  Saulkrastu novada domē 2020.gada 6.jūlijā saņemts /vārds, uzvārds/, /adrese/, iesniegums 

par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Ostas ielā 17 – 9, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pag., Saulkrastu nov., 
Izvērtējot Domes un Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas rīcībā esošo 

informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pamatojoties uz: 

1) 1998.gada 9.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres līguma Nr.86 (ar 2015.gada 18.jūnija 

vienošanos līgums izteikts jaunā redakcijā) /vārds, uzvārds/ īrē pašvaldības dzīvojamo 

telpu Ostas ielā 17 – 9, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.; 

2) Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumu Nr.7/2020 

“Par parāda samaksas sadalīšanu termiņos /vārds, uzvārds/ un īres līguma pagarināšanu par 

dzīvojamo telpu Ostas ielā 17 – 9, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā” 

2020.gada 2.jūlijā noslēgta vienošanās, ar kuru līgums spēkā līdz 2020.gada 1.septembrim; 

3) Ar Saulkrastu sociālā dienesta izziņu Nr.13/2020 no 01.01.2020. līdz 31.07.2020. /vārds, 

uzvārds/ piešķirts trūcīgas personas statuss. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

šādas autonomās funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” (turpmāk – 

Likums) 4. panta pirmo daļa nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju 

veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli 

maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī 

pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ 

attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu. Likuma 4. panta trešās daļas 2.punkts 

nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē 

sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo 

dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos paredzēto 

normu. Likuma 4. panta ceturtā daļā noteikts, ka šā panta trešās daļas 2.punktā minētajā gadījumā 

pašvaldības dome personas īrētajam dzīvoklim var noteikt sociālā dzīvokļa statusu, ja dzīvokļa 

īrnieks rakstveidā izteicis vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt 

jaunu – sociālā dzīvokļa īres līgumu. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus 

ir maznodrošināta persona vai trūcīga persona (ģimene), kura īrē pašvaldības īpašumā esošu 

dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli (5.panta pirmās daļas 2.punkts). 

Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanu” 4.punktā noteikts, ka dokumentus, kuri apliecina personas (ģimenes) tiesības 

īrēt sociālo dzīvokli, persona iesniedz Saulkrastu novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

Saulkrastu novada pašvaldības Sociālais dienests viena mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas 

pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un iekļaušanu sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 

6.jūlija iesniegumu, un pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 2.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 2.punktu, 

ceturto daļu, 5.panta pirmās 2.punktu, 10.panta pirmo un ceturto daļu, Saulkrastu novada domes 

2010.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu” 4.punktu,    

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim Ostas ielā 17 – 9, Zvejniekciemā, 



Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Saulkrastu sociālajam dienestam izvērtēt un pieņemt lēmumu par /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..], atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, vai lēmumu par atteikumu 

izīrēt sociālo dzīvokli. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1867 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro zemes gabala atrašanās vietu un informē, ka lietošanas mērķis ir 

jānosaka zemes vienības daļai. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 20.07.2020. iesniegumu par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4. un 17.5. apakšpunktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt izveidotajai zemes vienības daļai Mētru iela 2A, Saulkrastos, ar kadastra apz.8013 

001 0012 8001 lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,0521 ha. 

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

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1868 protokola pielikumā. 

 

§36 

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par nekustamā īpašuma atrašanās vietu un shēmas pievienošanu. Diskusijā piedalās 

B.Veide, A.Blankenbergs, N.Līcis, L.Vaidere un S.Osīte. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 16.07.2020. iesniegumu par nekustamā 

īpašuma ,,Vītiņi’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, sadali, zemes vienības atdalīšanu,  pamatojoties 

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

noteikumi” 15. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. apakšpunktu,  

 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Vītiņi’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 

80130050154, atdalot zemes vienību ar kadastra apz. 80130050156, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80130050156, platība 0,9206 ha, adresi 

Madaru iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nosakot dalīto zemes lietošanas 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0,8006 ha. 

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

adresi /adrese/.   

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas. 

 

Lēmums Nr.1869 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka tiek apvienoti divi zemes gabali. 

Diskusija par adreses numerācijām. Diskusijā piedalās A.Horsts un A.Blankenbergs. 

 

  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 22.07.2020. iesniegumu, par 

zemes īpašumu apvienošanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. 

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

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus Otrā iela 76, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330030932) un Otrā iela 77, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, (kadastra Nr.80330031002), izveidojot vienu īpašumu. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, ēkām un būvēm piešķirt adresi Otrā iela 77, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0.146 ha. 

3. Likvidēt adresi Otrā iela 76, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2160. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.   

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



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.1870 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/,  23.07.2020. iesniegumu, par 

zemes īpašumu apvienošanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. 

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

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Banga 16’’, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kadastra Nr.80330030158) un ,,Banga 17’’, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, 1.zemes vienību (kadastra apz.80330031281), izveidojot vienu īpašumu. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar ēkām un būvēm un otrajai zemes vienībai ar kadastra 

apz.80330032898 piešķirt adresi ,,Banga 17’’, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2160. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0.1848 ha. 

3. Likvidēt adresi ,,Banga 16’’, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam.   

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

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.1871 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka minētajā situācijā nepieciešams noslēgt piespiedu zemes nomas 

līgumu. 

 

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

dzīvojošas /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Pamatojoties uz mantojuma apliecību /vārds, uzvārds/ ir ēku un būvju 1/3 domājamo daļu 

īpašniece, tādēļ Iesniegumā viņa lūdz piešķirt nomā 1/3 domājamo daļu no zemes “Saulkalni”, kas 



pieder Saulkrastu novada pašvaldībai. 

Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 28.maija sēdes lēmumu 

(protokola izraksts Nr.8, §10.) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/ un /vārds, 

uzvārds/”, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz koplietošanas zemi “Saulkalni”, Saulkrastu lauku 

teritorijā, kadastra Nr.80330031020, platība 0,2330 ha, /vārds, uzvārds/ 1/3 domājamās daļas 

apmērā un /vārds, uzvārds/ 2/3 domājamās daļas apmērā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 30.jūlija sēdes 

lēmumu (protokola izraksts Nr.12, §8.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

un /vārds, uzvārds/”, 2008.gada 30.jūlijā noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums (turpmāk – 

Līgums) uz 10 gadiem ar /vārds, uzvārds/ nomas lietošanā 1/3 domājamās daļas apmērā un /vārds, 

uzvārds/ nomas lietošanā 2/3 domājamās daļas apmērā no zemes īpašuma, ar adresi: “Saulkalni”, 

kopplatība: 2330 kv.m, kadastra apzīmējums 80330031020. Līgums bija spēkā līdz 2018.gada 

30.jūlijam.  

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem, /vārds, uzvārds/ 

2019.gada 7.janvārī ir miris, un /vārds, uzvārds/ ir viņa meita. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas  

nodalījumu Nr.100000535591, nekustamā īpašuma (zemes) “Saulkalni”, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 003 1020, 2330 m2 platībā, īpašnieks ir Dome. 

Uz Domes piederoša zemes īpašuma “Saulkalni”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

kadastra numurs: 8033 003 1020, atrodas /vārds, uzvārds/ piederošas (1/3 domājamās daļas) un 

/vārds, uzvārds/ mantiniecēm: /vārds, uzvārds/ (1/3 domājamās daļas) un /vārds, uzvārds/ (1/3 

domājamās daļas) piederošas 4 (četras) ēkas (būves) ar kadastra numuru: 8033 503 0019 

(Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000567206). Pamatojoties uz 2020.gada 

20.janvāra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), /vārds, uzvārds/ 

īpašuma tiesības uz 1/3 domājamo daļu zemesgrāmatā nostiprinātas 28.01.2020. (Žurnāla 

Nr.30000505767, datums 24.01.2020, lēmuma datums 28.01.2020). 

Ņemot vērā, ka /vārds, uzvārds/ ir miris un viņa atstāto mantojumu ir pieņēmušas viņa 

mantinieces /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, starp Domi un ēku (būvju) īpašniecēm pastāv 

likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, kuras rodas uz likuma pamata. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 5.punktu, /vārds, uzvārds/, kā pirmtiesīga persona (ēķu un būvju 1/3 domājamās daļas 

īpašniece), lai noslēgtu ar Domi zemes nomas līgumu, ir iesniegusi iesniegumu par zemes 

“Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 1/3 domājamās daļas, nomu, un visus 

nepieciešamos dokumentus.  

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 

termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

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

līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas 

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - 

pirmtiesīgā persona). 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25


Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 

vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomātā zemesgabala ar kopplatību 0,233 ha kadastrālā vērtība 2020.gadā ir EUR 10033,00, 1/3 

domājamās daļas kadastrālā vērtība 2020.gadā – EUR 3344,33. Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu 

iznomātā zemesgabala 1/3 domājamās daļas nomas maksa gadā sastāda EUR 16,72 (bez PVN 

21%), bet 1/3 domājamās daļas nomas maksa ar PVN 21% gadā sastāda EUR 20,23. 

Ņemot vērā, ka starp Saulkrastu novada domi un ēku un būvju 1/3 domājamo daļu īpašnieci 

/vārds, uzvārds/ pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un viņa faktiski lieto pašvaldībai 

piederošu zemesgabala 1/3 domājamo daļu, maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama 

no 2020.gada 28.janvāra, kad īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods [..], dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 13.jūlija 

iesniegumu, pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu 

un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu,  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

“Saulkalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 003 1020, 1/3 

domājamās daļas no zemes 0,233 ha platībā, nomu, nosakot, ka maksa par faktisko 

zemesgabala lietošanu maksājama no 2020.gada 28.janvāra, kad īpašuma tiesības 

nostiprinātas zemesgrāmatā.  

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

gadā zemes nomas maksa EUR 16,72 (sešpadsmit euro 72 centi) un EUR 3,51 (trīs euro 

51 centi) 21% PVN, kopā EUR 20,23 (divdesmit euro 23 centi) gadā. Maksājumi par zemes 

faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 28.janvāra. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – vienu mēnesi no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas.  

5. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, Saulkrastu novada 

domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un nosūtīt /vārds, uzvārds/ rēķinu par 

zemes nomas maksu.  

6. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/, e-pasta 

adrese: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.1872 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata izskatīšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka būs jāizskata jautājumi par bioloģisko atkritumu šķirošanu un pārstrādi, un CO2 

izmešu daudzumu. 

 



Izskatot SIA “ZAAO” 2020.gada 7.jūlija vēstuli Nr.1.25/150 “Par dalībnieku sapulces 

dokumentu nosūtīšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta 

pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunktu, 36.panta 6.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Pieņemts zināšanai SIA „ZAAO”, vienotais reģistrācijas numurs 44103015509, 2019.gada 

pārskatu, 2019.gada konsolidēto gada pārskatu un SIA “ZAAO ENERĢIJA” 2019.gada 

pārskatu. 

2. Administratīvās nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei 5 darba dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās brīža, publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv SIA “ZAAO” 

2019.gada gada pārskatu. 

 

Lēmums Nr.1873 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “Kafijas pasaule” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par nomas maksas apmēru, tirdzniecības atļaujas izsniegšanu un piebalsojamo jautājumu 

izskatīšanu Domes sēdēs. Diskusijā piedalās A.Horsts, B.Veide, J.Miranoviča, N.Līcis un 

E.Grāvītis. 

N.Līcis informē, ka līgumā jānorāda, ka novietni nepieciešams saskaņot ar Būvvaldi. 

Diskusija par nomas maksas apmēru. Diskusijā piedalās L.Vaidere un J.Miranoviča. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 9.jūlijā saņemts SIA “Kafijas pasaule” iesniegums 

(reģistrēts ar Nr.8.9/2020/IN2820) ar lūgumu iznomāt 1 m2 pie Baltās kāpas Saulkrastos, lai 

uzstādītu karsto dzērienu tirdzniecības automātu.  

 Saulkrastu novada dome konstatē, ka nekustamais īpašums adresē Rīgas iela 9a, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Nomas objekts) ir Saulkrastu novada domes īpašums, 

kur atrodas būve – sabiedriskā tualete. Apkārt būvei ir izveidots bruģēts laukums, kas ir 

pašvaldības īpašums. Kopējā objekta bilances vērtība ir 111 325.36 EUR. 

2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 6.punkta 6.3.apakšpunkts noteic, ka attiecībā uz 

nomas objektu, ko paredzēts iznomāt bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu 

izvietošanai var nepiemērot Noteikumu 2.nodaļas noteikumus attiecībā uz izsoles organizēšanu. 

Vienlaikus Noteikumu 12.punkts noteic, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai 

pieņem iznomātājs. 

Lai noteiktu nomas objekta nosacīto nomas maksu, atbilstoši Noteikumu 79.punktam 

iznomātājs organizēja nekustamā īpašuma apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu. 

Nekustamā īpašuma apsekošanu veica nekustamā īpašuma speciālists un konstatēja, ka 

nekustamais īpašums – bruģēts laukums, kas atrodas Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

atrodas labā, cilvēkiem brīvi pieejamā vietā, tā tehniskais un vizuālais stāvokli ir labs, piemērots 

karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai. Vērtējot potenciālos nekustamā īpašuma 

izmantošanas veidus secināms, ka daudz izmantošanas iespēju nav, jo adresē atrodas publiska 

sabiedriskā tualete, līdz ar to ir zema varbūtība, ka objekts būtu izmantojams vēl kādiem citiem 

http://www.saulkrasti.lv/


mērķiem. Līdz šim Saulkrastu novada domē nav saņemti citu privāto tiesību subjektu iesniegumi 

ar lūgumu izskatīt iespēju Nomas objektu nodot nomā.  

Ievērojot iepriekš norādīto un pamatojoties uz 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3., 12. punktiem, likuma 

“Par pašvaldībām” 27.pantu 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Iznomāt SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas numurs 40103476661, juridiskā adrese 

Zeltrītu iela 20-32, Mārupe, LV-2167, Saulkrastu novada domes mantu – bruģētu laukumu 

viena kvadrātmetra lielumā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā par nosacīto nomas maksu 50.00 EUR (piecdesmit eiro  00 centi), slēdzot nomas 

līgumu; 

2. Noteikt, ka nomas līgums tiek noslēgts uz vienu gadu no līguma parakstīšanas brīža; 

3. Nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumu uz sava rēķina nodrošināt nepieciešamo 

elektrības pieslēgumu; 

4. Noteikt, ka Nomas līgums noslēdzams trīs mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža; 

5. Administratīvajai nodaļai sagatavot nomas līgumu atbilstoši 2018.gada 20.februāra 

Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

5.nodaļai; 

6. Administratīvajai nodaļai desmit darba dienu laikā Saulkrastu novada domes tīmekļa 

vietnē publicēt informāciju par noslēgto līgumu. 

 

Lēmums Nr.1874 protokola pielikumā. 

§42 

Par 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro par veiktajiem precizējumiem saistošajos noteikumos. 

 

2020.gada 22.jūlijā ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums Nr1-18/6631.  Pamatojoties uz atzinumā norādīto veikti precizējumi 2020.gada 30.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

 Izskatot 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” precizēto redakciju, kurā ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas ieteikumi un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN 15/2020 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

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



parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Administratīvās nodaļas Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt precizētos saistošos 

noteikumus SN 15/2020 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  pašvaldības 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.1875 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Sabiedrisko attiecību vadītājas 10.07.2020. 

iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu, „Likuma 

par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un  saskaņā ar Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.7/2020§7), Sociālo jautājumu komitejas 

sēdes atzinumu (prot. Nr.3/2020§3)  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 

atzinumu (prot.Nr.7/2020§7), Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.7/2020§7 ), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu. 

2. Apstiprināto pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

publicēt Saulkrastu novada domes interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.1876 protokola pielikumā. 

 

§44 

Par deleģēšanas līguma “Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecības 

datu centrs” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Lai nodrošinātu Saulkrastu novada pašvaldības funkciju izpildi, kas saistītas ar teritorijas 

plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām nepieciešamās ģeodēziskās, topogrāfiskās 

un kartogrāfiskās informācijas uzturēšanu un administrēšanu, ielu sarkano līniju un datu bāzes 

uzturēšanu, uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm 

nodrošināšanu, kā arī tās izsniegšanu privātpersonām un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 45.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu un Saulkrastu novada 

domes 2010.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā” 2.punktu, 

 

http://www.saulkrasti.lv/


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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA “Mērniecības datu centrs”. 

2. Noteikt Deleģēšanas līguma termiņu – 1 (viens) gads. 

3. Administratīvajai nodaļai pēc Deleģēšanas līguma parakstīšanas nodrošināt tā nosūtīšanu 

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1877 protokola pielikumā. 

 

§45 

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

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka tiek precizēti robežu attālumi un izskaidro pludmales atrašanās vietu. 

Nepieciešams norādīt, ka attālums būs 1500 m no Baltās kāpas. 

Diskusija par nūdistu pludmales atrašanās vietu. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 

S.Ozola – Ozoliņa, E.Grāvītis un N.Līcis. 

N.Līcis atkārtoti aicina precizēt noteikumos attālumu no Baltās kāpas līdz nūdistu pludmalei, 

norādot 1500 m. 

 

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

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

Valsts mežs 8033.  

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

dienvidrietumu virzienā, ir uzskatījuši par nūdistu pludmali. 

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

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

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

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

izvietot informatīvas norādes (zīmes) “Nūdistu pludmale”.  

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

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

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

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

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš), 

 

NOLEMJ:  

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

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

un peldvietu lietošanu”””. 

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

to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 



 

Lēmums Nr.1878 protokola pielikumā. 

 

§46 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.05.2020.lēmumā ,,Par nekustamā īpašuma 

patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma 

noslēgšanu" 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka īpašums vēl netika uzņemts bilancē, kad tas tika izslēgts no 

grāmatvedības uzskaites. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 29.07.2020. iesniegumu par 3.punkta svītrošanu no Saulkrastu 

novada domes 27.05.2020.lēmuma Nr.1744 (Prot.Nr.18/2020§19) ,,Par nekustamā īpašuma 

patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanu’’, 

pamatojoties, ka nekustamais īpašums Vecskolas iela 1, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, tika uzņemts Saulkrastu domes grāmatvedības bilancē ar 30.06.2020.Saulkrastu novada 

domes lēmumu ,, Par nekustamo īpašumu uzņemšanu un izslēgšanu no pašvaldības bilances’’, 

pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Svītrot no Saulkrastu novada domes lēmuma Nr.1744 (Prot.Nr.18/2020§19) ,,Par 

nekustamā īpašuma patiesās vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu’’ 3.punktu: Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no 

grāmatvedības uzskaites īpašumu Vecskolas iela1, Mežvidi, Saulkrastu novads, Saulkrastu 

pagasts. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1879 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 05.08.2020. 

 


