
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

2020. gada 26. augusts             Nr.27/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 26. augustā plkst. 14:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

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

Sandra Ozola-Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga. 

 

Nepiedalās deputāti:  

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 26.08.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par mācību procesa īstenošanu Saulkrastu novada izglītības iestādēs  

• Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” granulu apkures katla iegādei 

Smilšu ielā 3, Saulkrastos  

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

par katru jautājumu balsojot atsevišķi. Aicina balsot “Par mācību procesa īstenošanu Saulkrastu 

novada izglītības iestādēs” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” granulu apkures 

katla iegādei Smilšu ielā 3, Saulkrastos” pievienošanu pie darba kārtības. 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis ierosina izslēgt no darba kārtības 30.jautājumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”, un jautājumu izskatīt nākamajā komitejas sēdē. 

Aicina deputātus balsot par jautājuma izslēgšanu no darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums izslēgts no Domes sēdes darba kārtības. 

 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 26.08.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.07.2020. domes sēdes un 30.07.2020. un 

17.08.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

3. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

4. Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei darba uzdevuma 

termiņa pagarināšanu  

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

6. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu  

7. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu  

8. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

9. Par publiskajā apspriešanā piedāvāto reorganizēto vispārējās izglītības iestāžu modeli  

10. Par izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā 2020./2021. mācību 

gadā  

11. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

12. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

13. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu  

14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0008 izslēgšanu no Krasta ielas 

sastāva un nekustamā īpašuma Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  uzņemšanu 

bilancē  

15. Par projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” ieņēmumu un 

izdevumu apstiprināšanu  

16. Par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un 

izdevumu apstiprināšanu  

17. Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā  

18. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Atpūtas 

ielā 2B  
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19. Par nekustamā īpašuma – ēkas Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, daļas iznomāšanu, nomas tiesību izsoles organizēšanu, nomas 

sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

20. Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā  

21. Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu sociālajā dienestā  

22. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās” apstiprināšanu  

23. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu  

24. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

25. Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu  

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

27. Par konkursa izsludināšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā  

28. Par primāro investīciju projektu "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā" (1. un 2. kārta)  

29. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

30. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu  

31. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu  

32. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē otrās izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

33. Par mācību procesa īstenošanu Saulkrastu novada izglītības iestādēs  

34. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” granulu apkures katla iegādei 

Smilšu ielā 3, Saulkrastos  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.07.2020. domes sēdes un 30.07.2020. un 

17.08.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 29.07.2020. domes sēdes un 

30.07.2020. un 17.08.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir 

izpildīti. Informē par notiekošajiem projektiem, būvdarbiem un iepirkumiem Saulkrastos.  

A.Horsts noskaidro vai ir piesaistīts speciālists vai eksperts, kas seko estrādes projekta virzībai. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši un informē, ka ir noslēgts līgums ar speciālistu.  

Diskusija par Rožu bulvāra apgaismes projekta izstrādes virzību. Diskusijā piedalās A.Horsts un 

A.I.Zaharāns. 

B.Veide ierosina pievērst uzmanību Saulkrastu estrādes projektam saistībā ar estrādes amfiteātri. 

Diskusija par Saulkrastu estrādes pārbūves projekta norisi. Diskusijā piedalās N.Līcis un B.Veide. 

E.Grāvītis informē par iedzīvotāju sūdzībām, ka Ganību iela ir grūti izbraucama. 

A.I.Zaharāns atbild, ka līdz rudenim ir plānots pabeigt labiekārtošanas darbus saistība ar 

ūdenssaimniecības projektu Saulkrastos. 

B.Veide informē, ka arī viens posms no Celtnieku ielas ir grūti izbraucams. 

A.Deniškāne noskaidro, kādi darbi tiek turpināti bērnudārzā. 

A.I.Zaharāns atbild, ka tiek veikta celiņu bruģēšana un tiks atvesta melnzeme, projektā norādītajās 

vietās. Informē, ka līgums ir noslēgts līdz 15.septembrim, kad jāpabeidz visi darbi. 

N.Līcis informē par galvenajiem darbiem, kas veikti bērnudārza teritorijā. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
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§3 

Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

Ziņo B.Veide. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk Dome), Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista, 03.08.2020. iesniegumu “Par adrešu 

maiņu Putnu iela”, kurā lūgts pamatojoties uz ielas nosaukuma maiņu Saulkrastu pilsētā, mainīt 

nekustamiem īpašumiem adreses atbilstoši ielu numerācijai, un izvērtējot Domes rīcībā esošo 

informāciju, tika konstatēts: 

Ar Domes 2020.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr. 1734 “Par zemes vienības atdalīšanu, 

jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – 

Lēmums) atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80130040008 no nekustamā īpašuma 

Krasta iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, veidojot jaunu zemes īpašumu, kuram piešķirts 

nosaukums Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

 Pamatojoties uz Lēmumu nekustamais īpašums ar nosaukumu Putnu iela, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs: 8013 004 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8013 004 0008, un platību 819 m2, nostiprināts zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada 

pašvaldības vārda (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000602683, 

Žurn.Nr.300005157650, lēmums 23.07.2020, tiesnese Sarmīte Stūrmane). 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 

(turpmāk – Noteikumi) 3.punkts nosaka, ka adrese ir šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā secībā 

sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta 

atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā 

(Adrešu reģistrs), un 9.punktā noteikts, 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. Atbilstoši Noteikumu 14.punktam, pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 

ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 

Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts 

ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes 

vienību saglabā vai piešķir nosaukumu. Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un nosaukumu 

piešķiršanas tām pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par 

iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot 

ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam. Noteikumu 19.punkts 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.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 3., 9., 14. un 19.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 12.augusta sēdes atzinumam 

(protokols Nr.8/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

piešķirt jaunas adreses Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

2. Likvidēt esošās adreses Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

3. Pašvaldības Novada attīstības nodaļai informēt nekustamo īpašumu īpašniekus saskaņā ar 

https://likumi.lv/ta/id/278402#n4
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pielikumu. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra 

daļai elektroniski uz e-pasta adresi: kac.riga@vad.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1887 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei darba uzdevuma 

termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo N.Līcis par izrunāto sabiedriskās apspriešanas laikā. 

B.Veide papildina, ka plānots pagarināt detālplānojuma uzdevuma termiņu līdz 2021.gada 

31.decembrim. 

 

Saulkrastu novada dome, turpmāk – Dome, 2018.gada 29.augustā pieņēma lēmumu Nr.746 

“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei” un 

apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Detālplānojuma darba uzdevums termiņš 

noteikts divi gadi.  

2020.gada 28.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar detālplānojuma izstrādātāju SIA 

“METRUM” par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu, ievērojot jaunu darbu veikšanas 

grafiku. 2020.gada 8.augustā  SIA “METRUM” iesniedza Saulkrastu novada būvvaldē pilnveidoto 

detālplānojuma redakciju. 

2020.gada 30.jūnijā Dome pieņēma lēmumu Nr. 1792 “Par detālplānojuma pilnveidotās 

redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai.” Publiskā apspriešana paredzēta līdz 31.08.2020, pamatojoties uz 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 109.1. punktu.  

Detālplānojuma darba uzdevuma izpildes termiņš beigsies 2020gada 29.augustā. Lai pabeigtu 

detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanas 

procesu, nepieciešams pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Pēc būtības faktiskie un tiesiskie 

apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums nav mainījušies.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu,  

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 12.augusta 

atzinumu (protokols Nr.8/2020§3), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei darba 

uzdevuma termiņu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 29.augusta 

lēmumu Nr.746 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai no Pēterupes “Saules 

tiltiņa” līdz Ķīšupei” līdz 2021.gada 31.decembrim.  

 

Lēmums Nr.1888 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu 
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Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 29.07.2020. iesniegumu par 

zemes vienību apvienošanu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols Nr.8/2020§4), 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”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašuma Dzelzceļnieku iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra 

Nr.80130030498) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80130030498 un 

80130031415, izveidojot vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās 

uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi Dzelzceļnieku iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, LV-2160, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

NĪLM kods – 0601, platība 0,099 ha. 

3. Lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektronisko adresi /e-pasts/. 

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.1889 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu 

atbrīvot viņu no bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas.  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere izsaka pateicību visiem par kopā nostrādātajiem gadiem.  

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 24.jūlijā saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas 

Melderes iesniegums, kurā lūgts atbrīvot bāriņtiesas priekšsēdētāju no amata pienākumu 

pildīšanas pēc pašas vēlēšanās, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu. 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr. 1625 “Par bāriņtiesas 

priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu”, ar kuru Baiba Meldere tika ievēlēta par bāriņtiesas locekli 

no 2020.gada 29.februāra līdz 2025.gada 28.februārim. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 12.augusta 

atzinumu (prot. Nr.4/2020 §2), 

 

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

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

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

1. Atbrīvot Baibu Melderi, personas kods [..], ar 2020.gada 31.augustu no Saulkrastu novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas. 

2. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 26.augustu.  

 

Lēmums Nr.1890 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Dod vārdu Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei Ritai Brīvkalnei. 

Uzstājas R.Brīvkalne. Informē deputātus par savu pieredzi. Ziņo, ka ir gatava turpināt iesāktos 

darbus un informē, par gaidāmajām pārmaiņām Bāriņtiesā, sakarā ar pašvaldības reformu. 

 

2020. gada 24.jūlijā Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, saņemts Bāriņtiesas 

priekšsēdētājas Baibas Melderes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9.1/2020/IN3000) par atbrīvošanu 

no Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas, un kurā lūgts izvērtēt iespēju 

apstiprināt bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ritu Brīvkalni, 

personas kods [..].  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 26.punktā noteikts, ka tikai Domes kompetencē ir 

ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus. Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka 

bāriņtiesas priekšsēdētāju un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem. 

Dome, pārbaudot R. Brīvkalnes atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām 

prasībām, konstatē, ka R. Brīvkalne atbilst Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām prasībām un 

uz viņu nav attiecināmi  Bāriņtiesu likuma 11.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., un 6.punktā minētie 

ierobežojumi. Vienlaikus tiek konstatēts, ka R. Brīvkalne pilda bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietnieka pienākumus kopš 2014.gada, savā profesionālajā darbībā ir ļoti zinoša, kompetenta, 

pārzina normatīvos aktus attiecībā uz bāriņtiesu darbību un bērnu tiesību aizsardzību. R. 

Brīvkalnes izglītība, pieredze un kompetence atbilst Bāriņtiesu likumā noteiktajām prasībām.  

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 15.punktam attiecībā uz amatu savienošanas ierobežojumiem, 

Dome konstatē, ka R.Brīvkalne neieņem nevienu no minētajiem amatiem attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, kurā atrodas bāriņtiesa.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.pantu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” , Bāriņtiesu likuma 15.pantu, un Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 

12.augusta atzinumu (prot. Nr.4/2020 §2), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Ritu Brīvkalni, personas kods [..], par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 

uz pieciem gadiem – no 2020.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.augustam.  

2. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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Lēmums Nr.1891 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 3.augustā saņemts bāriņtiesas locekles Rotas 

Ļihačevas iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9.1/2020/IN3105), kurā lūgts atbrīvot bāriņtiesas locekli 

no amata pienākumu pildīšanas pēc pašas vēlēšanās, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta 

pirmās daļas 1.punktu. 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr. 1625 “Par bāriņtiesas 

priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu”, ar kuru Rota Ļihačeva tika ievēlēta par bāriņtiesas locekli 

no 2020.gada 29.februāra līdz 2025.gada 28.februārim. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 12.augusta 

atzinumu (prot. Nr.4/2020 §3), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Rotu Ļihačevu, personas kods [..], no Saulkrastu novada bāriņtiesas locekļa amata 

pienākumu pildīšanas. 

2. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 26.augustu.  

 

Lēmums Nr.1892 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par publiskajā apspriešanā piedāvāto reorganizēto vispārējās izglītības iestāžu modeli 

 

Ziņo O.Vanaga. 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne sniedz prezentāciju par vispārējās izglītības iestāžu 

reorganizācijas modeli. Uzsver, ka minētajā reorganizācijā notiek vidusskolu apvienošana, nevis 

likvidēšana. 

E.Grāvītis uzdod jautājumus R.Urtānei par 2015.gadā izstrādāto Saulkrastu novada izglītības 

attīstības stratēģijas izskatīšanu, par izvirzīto izglītības infrastruktūras variantu un par gala versiju, 

kas tiks nodota sabiedrībai apspriedei.  

R.Urtāne atbild, ka minētā stratēģija dažādu iemeslu dēļ netika apstiprināta, tādēļ uzskata, ka būtu 

jānodod publiskajai apspriešanai to, pie kā darba grupa bija strādājusi un vērš uzmanību, ka 

stratēģijā izglītības infrastruktūra ir padziļināti izpētīta. Uz publisko apspriedi tiks nodots A1  

scenārijs, kurā tiek apvienotas Saulkrastu izglītības iestādes. 

A.Dulpiņš ziņo, ka 2016.gada stratēģijā ir minēts par vidusskolas klasēm un kur tās atrastos, bet 

nebija šaubu par pamatskolu klasēm. Informē par esošo klašu sadalījumiem Saulkrastu novada 

skolās un izsaka savu redzējumu par labāku variantu klašu sadalījumiem, ja būtu Saulkrastu 

vidusskola un Zvejniekciema pamatskola. Sniedz savu viedokli par sagatavoto lēmuma projektu, 
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kurā uzskata, ka tiek skolēnu vecākiem piedāvāts 1.-9.klases gan Saulkrastu, gan Zvejniekciema 

skolā, bet 10.-12.klases tikai Saulkrastu skolā. 

N.Līcis uzskata, ka ir jāsaglabā esošā infrastruktūra un pirmsskolas bērniem būtu jābūt tuvāk 

savām dzīvesvietām. Ziņo, ka ir jārisina jautājumi par skolnieku saglabāšanu vidusskolas klasēs 

un kā nodrošināt skolas ar nepieciešamajiem pasniedzējiem. Uzskata, ka jābūt vienotai skolai, kurā 

direktors lems, par klašu sadalījumiem katrā skolā. 

Diskusija par izglītības infrastruktūras iespējamo sadalījumu. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš un 

N.Līcis. 

E.Grāvītis uzskata, ka ir jāatstāj vai nu scenārijs A1 vai arī ir skaidri jādefinē, ka modificētais 

variants nozīmē, ka tiek apvienotas abas skolas, norādot skaidru klašu sadalījumu pa skolām, lai 

nerastos situācija, ka kāda no klasēm dublētos. 

R.Urtāne izskaidro, ka sagatavotais izglītības iestāžu modelis tika izveidots, pamatojoties uz visām 

pārrunām ar deputātiem, lai gan uzskatīja, ka būtu nepieciešams to skaidri definēt, bet uz doto 

mirkli, no deputātu puses, tiek sniegti savādāki viedokļi un tiek virzīts 1.-6. un 7.-12. klašu 

sadalījums. Uzskata, lai vidusskola Saulkrastos būtu ilgtspējīga, nepieciešams izvērtēt jautājumu, 

ka 7.-12.klases atrastos vienā skolā.  

O.Vanaga izsaka viedokli par nepieciešamību beidzot pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu 

modeli.  

R.Urtāne ierosina piedāvāt apspriedei izglītības infrastruktūras attīstības scenāriju, kurā būtu 1.-6. 

un 7.-12.klases vienā no izglītības iestādes īstenošanas vietām. 

A.Horsts noskaidro, kādi varētu būt potenciālie riski Saulkrastu novadā, ja tiktu izvēlēts minētais 

modelis. 

R.Urtāne atbild, ka ir iespējama situācija, ka dažiem no vecākiem būs grūti pieņemt esošo lēmumu, 

un izvēlēsies bērnus vest uz citām izglītības iestādēm. 

Diskusija par Saulkrastu novada skolu telpu apmēriem un skolēnu skaitu. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, R.Urtāne, A.Dulpiņš, O.Vanaga un A.Aparjode. 

O.Vanaga aicina balsot par sagatavoto izglītības iestāžu modeli un tad izvērtēt sabiedrības viedokli 

un ja tomēr, tas būs pretējs, tad atkārtoti skatīt šo jautājumu. 

E.Grāvītis informē, ka minētā informācija, kas tiks nodota uz publisko apspriedi, nenorāda ne to, 

kur bērns mācīsies, ne arī kur atradīsies pirmsskolas klases. 

R.Urtāne izskaidro, ka ar šo domes sēdes lēmumu tiek izpildītas Izglītības likuma prasības un 

Ministra kabineta noteikumus, par to, ka tiek informētas visas iesaistītās mērķgrupas par minēto 

reorganizāciju. 

N.Līcis informē, ka būs daudz cilvēku, kas nepiekritīs sagatavotajam kā arī jebkuram citam 

piedāvātajam variantam. Ziņo, ka nākamajam skolu direktoram, ar abu skolu mācību spēkiem un 

izglītības speciālistu, būs nepieciešams sagatavot efektīvāko izglītības modeli. 

Diskusija par Saulkrastu mazās skolas kapacitāti. Diskusijā piedalās A.Deniškāne, O.Vanaga un 

N.Līcis. 

A.Dulpiņš ziņo, ka pirmais solis reorganizācijā ir veikts, jo 10.-12.klase atrodas Saulkrastu 

vidusskolā, un uzskata, ka ar jautājuma izskatīšanu ir jānogaida un skatīt tad, kad būs veikta 

reforma un būs klāt Sējas pamatskola, lai varētu izvērtēt kā tālāk turpināt procesu. Informē, ka šī 

brīža skatījums nav paredzēts jaunajam direktoram, bet gan bērnu vecākiem. 

R.Urtāne uzskata, ka nevajadzētu vairs gaidīt un aicina lemt par 1.-6. un 7.-12. klašu sadalījumu, 

kuru nodot publiskajai apspriešanai, vai arī lemt par viena novada vidusskolu bez detalizētas 

informācijas. 

O.Vanaga noskaidro no PII “Rūķītis” vadītājas Janas Bukovskas cik bērnu, uz doto mirkli, atrodas 

rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi. 

J.Bukovska atbild, ka 100 bērni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastos un 20 bērni no citām 

pašvaldībām. 
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N.Līcis informē, ja novada reforma tiek apstiprināta šī brīža redakcijā, tad Saulkrastu novads, kopā 

ar Sēju un Skulti, apsaimnieko vēl 2 pirmsskolas izglītības iestādes. Ziņo, ka Domes sēdē 

izskatāmais priekšlikums, nav gala lēmums, jautājumu vēl varēs apspriest un izdiskutēt sapulcē ar 

skolēniem, vecākiem un pedagogiem, un izvērtēt labāko variantu. Ierosina uzsākt sabiedriskās 

apriešanas procesu. 

O.Vanaga informē, ka uz doto mirkli, Saulkrastu vidusskolu apmeklē 51 pirmklasnieks. 

A.Dulpiņš informē, ka Zvejniekciema vidusskolu apmeklē 29 pirmklasnieki. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2016.gadā izstrādātajā Saulkrastu novada izglītības attīstības stratēģijas 2016.-2025.gadam 

projektā (turpmāk – Projekts) ir izvirzīts Saulkrastu novada izglītības virsmērķis - Saulkrastu 

novada bērniem un jauniešiem tiek sniegtas iespējas un atbalsts vispusīgai attīstībai un savu spēju 

un interešu izkopšanai. Šo mērķu īstenošanai Projektā tiek noteikts, ka novads attīsta kvalitatīvus 

un pieejamus izglītības pakalpojumus un sadarbojas ar citiem izglītības pakalpojumu 

sniedzējiem. Kā risinājums kvalitatīvai un pieejamai izglītības infrastruktūrai un pakalpojumiem 

tiek piedāvāts reorganizēt vispārējās izglītības iestādes - Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema 

vidusskolu. 

2016. gadā izglītības darba grupa rosina īstenot Projektā izstrādāto A1 izglītības 

infrastruktūras attīstības scenāriju – “Novada vidusskola Saulkrastos, pirmsskola tuvāk mājām”, 

jo šis scenārijs iezīmē pirmsskolas izglītības nodrošinājumu tuvāk pirmsskolas vecuma bērnu 

dzīvesvietai Zvejniekciemā, lielāku skolēnu skaitu vidusskolas programmā. 

Ņemot vērā, ka kopš izglītības darba grupas piedāvātā izglītības infrastruktūras attīstības 

scenārija 2016.gadā ir mainījušās izglītības attīstības tendences, Saulkrastu novada dome izstrādā 

modificētu A1  scenāriju – “Viena novada vidusskola un pirmsskola tuvāk dzīvesvietai”, kas 

paredz: 

a. No 2020./2021. mācību gada 10.klasē izglītojamos uzņem Saulkrastu vidusskolā, bet 

neuzņem Zvejniekciema vidusskolā. 

b. Zvejniekciema vidusskolas 12.klases skolēni mācības turpina un pabeidz 

Zvejniekciema vidusskolā. 

c. Daļa Zvejniekciema vidusskolas telpu tiek piemērotas pirmsskolas pakalpojumu 

sniegšanai. 

d. 2021./2022. mācību gadā darbu uzsāk reorganizētā Saulkrastu novada vidusskola 

(apvienota Zvejniekciema vidusskola un Saulkrastu vidusskola). 

 

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, Saulkrastu novada domes izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 12.augusta atzinumu (protokols 

Nr.8/2020§4),  

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (B.Veide, 

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

 

NOLEMJ: 
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1. Publiskajā apspriešanā no 2020.gada 14.septembra līdz 2020.gada 20.novembrim piedāvāt 

apspriedei izglītības infrastruktūras attīstības scenāriju “Viena novada vidusskola un 

pirmsskola tuvāk dzīvesvietai”. 

2. Izglītības darba speciālistei R.Urtānei sagatavot starpziņojumu un fināla ziņojumu par 

publiskās apspriešanas rezultātiem Saulkrastu novada domei lēmuma pieņemšanai 

2021.gada janvārī.  

 

Lēmums Nr.1893 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā 2020./2021. mācību 

gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

R.Urtāne ziņo, ka ir mainījies skolēnu skaits, kuri ir pieteikušies 10.klasē Saulkrastu vidusskolā. 

Informē, ka uz doto mirkli ir pieteikušies 19 izglītojamie - 12 izglītojamie no Saulkrastu 

vidusskolas, 5 izglītojamie no Zvejniekciema vidusskolas, 1 izglītojamais no Beļģijas pieredzes 

apmaiņas nolūkos un 1 izglītojamais no Rīgas. Ziņo, ka tiek izpildītas Ministru kabineta prasības, 

ka Saulkrastu novada izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītojamo skaits 10. klasē ne mazāk par 

18 un pamatojoties uz iepriekšminēto, ir pamats uzņemt izglītojamos Saulkrastu vidusskolas 

vispārējās vidējās izglītības programmā. 

E.Grāvītis noskaidro kādēļ nepieciešams Domes lēmums. 

R.Urtāne izskaidro, ka domes lēmuma projekts tika sagatavots, par skolēnu skaitu, kas ir mazāks 

par Ministru kabinetā noteikto. 

Diskusija par Domes sēdes lēmuma nepieciešamību. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, R.Urtāne, 

A.Dulpiņš un N.Līcis.  

N.Līcis ierosina jautājumu pieņemt zināšanai. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Jautājumu, par izglītojamo skaitu Saulkrastu vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā, 

pieņemt zināšanai. 

 

§11 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par amata slodzes apmēru. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, B.Meldere, N.Līcis, B.Veide 

un S.Osīte. 

 

2020.gada 5.augustā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas Baibas Melderes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9.1/2020/IN3132) par 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1 (vienas) amata vietas atjaunošanu (turpmāk – Iesniegums).  

2020. gada 24.jūlijā Domē saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Melderes 

iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9.1/2020/IN3000) par atbrīvošanu no Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

amata pienākumu pildīšanas.  
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Izvērtējot Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata noslodzi un specifiku – iedzīvotāju 

pieņemšana civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos, civilstāvokļa aktu reģistru dokumentu 

izsniegšana, civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana un atjaunošana, vārda un uzvārda maiņas 

dokumentu sagatavošana iesniegšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, 

civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu veidošana, laulību reģistrācija, svinīgu laulību ceremoniju 

sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās un ārpus tām, 

pamatojoties uz 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 

un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Saulkrastu novada 

domes Sociālo jautājumu komitejas 12.08.2020. sēdes (prot. Nr. 4/2020§4) atzinumu un 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdes (prot. Nr. 8/2020§6) atzinumu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.septembra izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļas amatu sarakstā, atjaunojot amata vietu “Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs” no 0,5 uz 

1 (vienu) amata vienību, nosakot summētā darba laika uzskaiti, saskaņā ar Darba devēja 

sastādītu grafiku ar stundas tarifa likmi. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 931,00 EUR, lai 

nodrošinātu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vienu amata vietu ar 2020.gada 1.septembri. 

3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada “Administrācija” budžetu 

(Struktūrvienība 0111, M615, Valdības funkcija 01.110)   budžeta izdevumu plānu 

ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga))  par 

1931,00 EUR, lai apmaksātu Dzimtsarakstu nodaļas vadīta atalgojumu.  

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

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 4. 

punktā minētos grozījumus. 

5. Veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma 

Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” 1.pielikuma 40.punktā, 

kas grozīts 2020.gada 27.janvāra domes ārkārtas sēdē Nr.1566 (Prot.Nr.2/2020/§3) 

“Saulkrastu novada domes institūcijas Dzimtsaraksti” amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgu apmēra sadalījums”, izsakot šādā redakcijā: 

 Nr.p.k. 
Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

45. 46. III 
Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs 
1211 33 10 

10.1. 

(1211 - 1287) 
1 

1287 

(stundas tarifa 

likme 7,7144) 

 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1894 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 
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Ziņo N.Līcis 

 

2020.gada 10.augustā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Saulkrastu 

novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Melderes iesniegums (reģistrēts ar Nr. 

9.1/2020/IN3205) par bāriņtiesas priekšsēdētāja 1 (vienas) amata vietas atjaunošanu.  

2020. gada 24.jūlijā Domē saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Melderes 

iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9.1/2020/IN3000) par atbrīvošanu no Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

amata pienākumu pildīšanas.  

Izskatot B.Melderes iesniegumus un izvērtējot faktu, ka B. Meldere apvienoja gan 

Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, gan Saulkrastu novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja amata pienākumus, un izvērtējot bāriņtiesas pieaugošo un arvien sarežģītāku lietu 

izskatīšanu, pildot sarežģītu un daudzfunkcionālu pienākumu kopumu lēmumu pieņemšanā gan 

bērnu, gan personu ar ierobežotu rīcībspēju interesēs, pamatojoties uz 2010.gada 30.novembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 

12.08.2020. sēdes (prot. Nr. 4/2020§5) atzinumu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

12.08.2020. sēdes (prot. Nr.8/2020§7) atzinumu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.septembra izdarīt grozījumus Saulkrastu novada bāriņtiesas amatu 

sarakstā, atjaunojot amata vietu “Bāriņtiesas priekšsēdētājs” no 0,5 uz 1 (vienu) amata 

vienību, nosakot summētā darba laika uzskaiti, saskaņā ar Darba devēja sastādītu grafiku 

ar stundas tarifa likmi. 

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

2.1. samazināt Bāriņtiesas (Struktūrvienība 12) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (Turpmāk EKK) 2232 (Izdevumi par 

profesionālās darbības pakalpojumiem) par 500,00 EUR; 

2.1.2. EKK 2322 (Degviela) par 1 573,00 EUR. 

2.2. palielināt Bāriņtiesas (Struktūrvienība 12)  budžeta izdevumu plānu: 

2.2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)) par 2 073,00 EUR, 

lai nodrošinātu bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnu slodzi ar 2020.gada 1.septembri. 

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. 

4. Veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma 

Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” 2.pielikuma 47.punktā, 

kas grozīts 2020.gada 27.janvāra domes ārkārtas sēdē Nr.1566 (Prot.Nr.2/2020/§3) 

“Saulkrastu novada Bāriņtiesas” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra 

sadalījums”, izsakot šādā redakcijā: 
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Nr.

p.k. Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

47. 45. III 
Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs 
1344 05 11 

11.1. 

(1300 - 1382) 
1 

1382 

(stundas tarifa 

likme 8,2839) 

 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1895 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Dulpiņš informē, ka š.g. 1.septembrī stāsies spēkā noteikumi par pedagoga darba atalgojumu, 

kur tas tiks palielināts no 750 EUR uz 790 EUR. Noskaidro par lēmuma pieņemšanu pulciņa 

vadītājiem. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants atbild, ka lēmumu, septembra 

beigās, varēs pieņemt ar 1.septembra datiem, jo uz doto mirkli nav zināmi mērķdotācijas apmēri. 

 

 Izskatot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 30.07.2020.vēstuli Nr.135 

par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu un Saulkrastu PII “Rūķītis” vadītāja 

p.i. 20.08.2020. iesniegumu Nr. 1-13/18 par papildus finansējumu noteiktām štatu vienībām, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

12.08.2020. sēdē (protokols Nr.8/2020§2) un Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols 

Nr.08/2020§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.septembra izdarīt grozījumus pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

amatu sarakstā: 

1.1. “Skolotāja palīgs” – palielināt likmi 60.00 EUR apmērā (sasniedzot darba samaksas 

595.00 EUR un 610.00 EUR mēnesī); 

1.2. “Auklis” un “Asistents personām ar invaliditāti” – palielināt likmi 40.00 EUR 

apmērā ( sasniedzot darba samaksu 575.00 EUR un 557.00 EUR mēnesī); 

1.3. “Saimniecības pārzinis” – palielināt likmi 40.00 EUR apmērā (sasniedzot darba 

samaksu 1 024.00 EUR mēnesī); 

1.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, logopēds 

un speciālais pedagogs – palielināt likmi 40.00 EUR apmērā (sasniedzot darba 

samaksu 810.00 EUR mēnesī) 

2. No 2020.gada 1.septembra veikt grozījumus Saulkrastu novada domes 2020.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu 



15 

 

novada pašvaldības 2020.gada budžetu” un apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” pedagogu tarifikācijas sarakstu 2020.gadam šādā redakcijā:  

 

Nr. 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Amatu 

skaits 

Algas 

likme 2020 

(euro) 

Piemaksa par 

darba 

kvalitātes 

pakāpi (euro) 

Amatam 

nepieciešamais 

finansējums 

mēnesī ( 810 

euro) 

Piezī

mes 

p.k. 

1 
Vadītāja vietnieks 

izglītības jomā 
1345 04 1 1137  1137  

2        

3 Metodiķis 2351 06 1 850  850  

4 
Izglītības 

psihologs 
2634 03 1 770  770  

5 
Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 
2342 01 20 810  16200  

6 

Pirmsskolas 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 1.55 810 40.5 1255.5  

7 Logopēds 2266 03 2 810  1620  

8 
Speciālais 

pedagogs 
2352 03 1 810  810  

9 

Pirmsskolas 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 0.65 810  526.5  

10 
Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 
2342 01 0.7 810  567  

   26.9  40.5 23 736.00  

 

3. Veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmumā 

Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” 11.pielikumu 

“Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra 

sadalījums”, izsakot šādā redakcijā: 

 

Nr

.p.

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrēta 

amata 

1slodzei 

(euro) 
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1 1. 

Administratīvā 

vadība IV A 

Izglītības 

iestādes 

vadītājs 1345 21 13 1917 1 1422 

2 3. Apsaimniekošana II B 

Saimniecība

s pārzinis  5151 11 8 1093 1 1024 

3 18.3. 

Dokumentu 

pārvaldība III Lietvedis 3341 04 8 1093 1 640 

4 5.2. Aprūpe  III 

Pirmskolas 

iestādes 

māsa 2221 34 7 996 1 747 

5 29. 

Pedagoģijas 

darbības atbalsts I 

Skolotāja 

palīgs 5312 01 4 705 7 600 

6 29. 

Pedagoģijas 

darbības atbalsts I 

Skolotāja 

palīgs 5312 01 4 705 8 595 

7 39. Sociālais darbs I 

Asistents 

personām ar 

invaliditāti 5162 02 3 608 1 557 

8 13. 

Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs II B Apkopējs 9112 01 3 608 2 502 

9 13. 

Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs II A Sētnieks 9613 01 2 530 1 490 

10 29. 

Pedagoģijas 

darbības atbalsts I Auklis 531101 4 705 1 595 

 

Lēmums Nr.1896 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013 004 0008 izslēgšanu no Krasta ielas 

sastāva un nekustamā īpašuma Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads,  uzņemšanu 

bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome), Pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 03.08.2020. iesniegumu “Par īpašuma 

uzņemšanu grāmatvedības bilancē Putnu iela”, kurā pamatojoties uz ielas nosaukuma maiņu 

Saulkrastu pašvaldībai piederošajai zemes vienībai ar kadastra apz. 80130040008 no Krasta iela 

uz Putnu iela, lūgts izslēgt zemes vienību ar kadastra apz. 80130040008 no Krasta ielas sastāva un 

uzņemt jaunu īpašumu Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130040020, 

kadastra apz.80130040008, platība 819 m2, vērtība 110 euro, un izvērtējot Domes rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: 

Ar Domes 2020.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr. 1734 “Par zemes vienības atdalīšanu, 

jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” (turpmāk – 

Lēmums) atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80130040008 no nekustamā īpašuma 

Krasta iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, veidojot jaunu zemes īpašumu, kuram piešķirts 

nosaukums Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

 Pamatojoties uz Lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu Putnu iela, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs: 8013 004 0020, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8013 004 0008, un platību 819 m2, nostiprināts zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada 

pašvaldības vārda (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000602683, 

Žurn.Nr.300005157650, lēmums 23.07.2020, tiesnese Sarmīte Stūrmane). 
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 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, atbilstoši 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēdes atzinumam (protokols 

Nr.8/2020), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8013 004 

0008 ar platību 819 m2 un uzskaites vērtību EUR 110,00 no Krasta ielas sastāva un uzņemt 

jaunu īpašumu Putnu iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8013 004 

0020, kadastra apzīmējumu 8013 004 0008, platību 819 m2 un vērtību EUR 110,00 (viens 

simts desmit euro 00 centi), konts 1214 – zemes zem ceļiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1897 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” ieņēmumu un 

izdevumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Aivija Kokare informē, ka turpmākajiem 3 gadiem ir 

piešķirts finansējums projektam “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 42 677.00 

EUR apmērā. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītājas 03.08.2020. 

iesniegumu  par  izmaiņām  Saulkrastu  novada  pašvaldības  2020.gada  budžetā,  kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols Nr.8/2019§8 ), 

pamatojoties uz 14.04.2020. grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos 

Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma 

“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas 

noteikumi” un Centrālās finanšu un līguma aģentūras aprēķināto finansējumu dalījumā pa 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 42 677.00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5112); 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 
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2.1.  palielinot Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 

“Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”” (Struktūrvienība 0111, 

Projekts P5112) budžeta izdevumu plānu par 42 677.00 EUR šādos EKK: 

2.2. EKK 2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 

organizēšana – 11 769 EUR; 

2.3. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) - 10 875.00 EUR; 

2.4. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem) – 7 200.00 EUR; 

2.5. EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) – 7 000.00 EUR; 

2.6. EKK 2311 (Biroja preces) – 761.00 EUR; 

2.7. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša amatalga) – 4 087.00 EUR; 

2.8. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 985.00 

EUR; 

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

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

un 2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1898 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieņēmumu un 

izdevumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Kokare informē, ka ir piešķirts papildus finansējums jaunajam mācību gadam, kas ir paredzēts 

atbalsta personālam.  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītājas 03.08.2020. 

iesniegumu  par  izmaiņām  Saulkrastu  novada  pašvaldības  2020.gada  budžetā,  kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols Nr.8/2019§9 ), 

pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības noslēgto līgumu ar Valsts izglītības satura centru 

par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ieviešanu un VISC lēmumu Nr.25.5.-06/19 un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 13 800.00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5123); 

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

2.1.Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”” (Struktūrvienība 0111, 

Projekts P5123) budžeta izdevumu plānu par 13 800.00 EUR šādos EKK: 

2.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša amatalga) – 9670.00 EUR; 
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2.1.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

– 2330.00 EUR; 

2.1.3. EKK 2370 (Materiāli iegāde mācību nodrošināšanai) – 1800.00 EUR; 

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

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

un 2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1899 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā 

 

Ziņo N.Līcis, ka tiek precizēts budžeta izdevumu plāns un skolu vadība paskaidrojusi, ka 

nepieciešams izgatavot aktu zālei jaunas durvis un iegādāties interaktīvo tāfeli skolotāju darba 

nodrošināšanai. 

 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora  10.08.2020. iesniegumu par 2020.gada budžeta 

izmaiņām, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols 

Nr. 8/2020§11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1. samazināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (Turpmāk EKK) 2233 (Izdevumi par 

transporta pakalpojumiem) par 2 000,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2350 (Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces) par 900,00 EUR; 

1.1.3. EKK 2361 (Mīkstais inventārs) par 1 100,00 EUR; 

1.1.4. EKK 2370 (Mācību līdzekļi un materiāli) par 1 329,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02)  budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu būvdarbi) par 2 800,00 EUR, lai izgatavotu 

durvis aktu zālei Smilšu ielā 3; 

1.2.2. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 2529,00 EUR, 

lai iegādātos interaktīvo tāfeli ar kameru skolotāju darba nodrošināšanai. 

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

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1900 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai Atpūtas 

ielā 2B 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 11.augustā saņemts biedrības 

„Atpūtas iela 2B”, reģistrācijas numurs 40008249248 (turpmāk – Biedrība), valdes priekšsēdētājas 

iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Atpūtas iela 2B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2161, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (turpmāk – Iesniegums).  

Vērtējot Biedrības atbilstību Domes 2018.gada 28.februāra saistošo noteikumu  Nr. 3/2018 

„Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” (turpmāk – Noteikumi) 

nosacījumiem, Dome:  

1.  pārbaudot datus Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā, konstatē, ka Biedrība atbilst Noteikumu 5.1. un 5.2. punktam; 

2. izskatot 18.06.2020. (protokols Nr.2) pieņemto dzīvokļu īpašnieku (piedalās 8 no 8) 

kopības lēmumu, kurā nolemts veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvojamā mājā, 

piedaloties “Attīstības finanšu institūcijas “Altum” administrētajā programmā, 

izstrādāt tehnisko dokumentāciju, apmaksāt ar to saistītos izdevumus, kā arī dzīvokļu 

īpašnieki vienojušies par šim mērķim nepieciešamo līdzekļu ieguves veidu, konstatē, 

ka Biedrība atbilst Noteikumu 5.3.punktam; 

3. izvērtējot Biedrības iesniegtos dokumentus, Dome konstatē, ka Biedrība atbilst 

Noteikumu 7.punktam un ir iesniegusi Domē visus nepieciešamos dokumentus: 

dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju; dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 

kopiju; atzinumu no ALTUM par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

tehnisko dokumentāciju; būvdarbu veikšanas līguma kopiju; būvuzraudzības līguma 

kopiju; autoruzraudzības līguma kopiju; projekta vadības līguma kopiju. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

27.2 panta otrās daļas 4. punktā noteikto, kurš nosaka,  ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu 

īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 

2018.gada 28.februāra saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās” 12.punktu, 20120.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” paredzētajiem 

līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās 

mājās”, un  Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020.(protokols Nr.8/2020§12) 

atzinumu,  

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Horsts, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Atpūtas iela 2B”, reģistrācijas numurs 40008249248,  pašvaldības 

atbalstu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adresē 

– Atpūtas iela 2B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai. 

2. Apmaksāt EUR 3000,00 no pašvaldības 2020.gada plānotajiem izdevumiem pēc līguma 

noslēgšanas ar biedrību.  

3. Administratīvajai nodaļai sagatavot līgumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot lēmuma 

1.punktā noteikto.  

4. Noteikt biedrībai „Atpūtas iela 2B” līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no 

lēmuma spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, 

lēmums zaudē spēku. 
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5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1901 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.30 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.47. 

 

§19 

Par nekustamā īpašuma – ēkas Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, daļas iznomāšanu, nomas tiesību izsoles organizēšanu, nomas 

sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka līdz Domes sēdei nav saņemts pasūtītais vērtējums par nomas tiesību izsoles 

sākuma cenu un ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz vērtējuma saņemšanai. 

A.Horsts noskaidro, vai remonti tiks veikti par uzņēmēja līdzekļiem. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

A.Horsts jautā vai minētajā vietā būs atļauts tirgot alkoholu. 

 N.Līcis atbild, ka šo jautājumu būs jākārto uzņēmējam. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz vērtējuma saņemšanai. 

 

§20 

Par projekta iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare informē par projekta ietvaros plānotajiem 

pasākumiem un izmaksām. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas 07.08.2020. iesniegumu Nr.1.8-24 par 

dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 3. kultūras projektu konkursā Literatūras nozarē, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2020. sēdē (protokols 

Nr.08/2020§14), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Saulkrastu novada bibliotēkai sagatavot un iesniegt projektu “Lasītava krustojumā 4.kārta” 

VKKF izsludinātajā 3. kultūras projektu konkursā Literatūras nozarē. 

2. Projekta kopējās izmaksas noteikt 1 969.00 EUR apmērā, no kurām: 

2.1. EUR 949.00 apmērā Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums; 
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2.2. EUR 1020.00 apmērā Saulkrastu novada pašvaldības finansējumu, kas tiks segts no 

Saulkrastu novada bibliotēkas budžeta finanšu līdzekļiem. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju 

Normundu Līci parakstīt līgumu ar VKKF par projekta īstenošanu. 

 

Lēmums Nr.1902 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu sociālajā dienestā 

 

Ziņo N.Līcis, ka tiks izveidota jauna amata vieta “sociālais darbinieks” Zvejniekciemā. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 7.augustā saņemts Saulkrastu sociālā dienesta 

vadītājas 2020.gada 7.augusta iesniegums Nr. 1.9/235 par jaunas amata vietas “sociālais 

darbinieks” izveidi.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 13.punktu, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo 

daļu un 3.pielikumu, likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 10.panta pirmo 

daļu Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību 

amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”,  

Labklājības ministrijas 09.05.2018. lēmumu Nr.41-2-02/78 nosacījumu, ka Saulkrastu sociālajam 

dienestam, sadarbojoties ar Saulkrastu novada pašvaldību jānodrošina atbilstošu skaitu sociālā 

darba speciālistu ar normatīvajos aktos noteikto izglītību un ievērojot Saulkrastu novada domes  

Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 12.augusta atzinumu (prot. Nr.4/2020 §7) un Finanšu 

komitejas 2020.gada 12.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2020§16), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2021.gada 1.janvāra izveidot jaunu amata vietu “sociālais darbinieks” Saulkrastu 

sociālajā dienestā: 

 

Nr.p

.k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrēta 

amata 

1slodzei 

(euro) 

2 39. 
Sociālais 

darbs 
III B 

Sociālais 

darbinieks 
2635 01 9 1190 4 1 031 

 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktu izpildi Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga. 

 

Lēmums Nr.1903 protokola pielikumā. 

 



23 

 

§22 

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka noteikumi papildināti ar De 

minimis normām. 

 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 27.2 panta otrās 

daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam 

(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai dzīvojamā mājā. Likuma 27.2 panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā 

panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos 

noteikumos.  

2018.gada 28.februāra noteikumi ir papildināmi ar De minimis atbalsta nosacījumiem.  

Ņemot vērā, ka 2009.gada 3.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punkts noteic, ka grozījumu noteikumu projektu  

nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā 

gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Pamatojoties uz minēto, noteikumi ir apstiprināmi 

jaunā redakcijā. 

Pamatojoties uz 12.08.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.8/2020§15), 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās”. 

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.1904 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 25.marta iekšējo noteikumu  Nr.IeN 

7/2020 konkursa nolikuma “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu 

novadā” 6.9. punktu, Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 12.08.2020 iesniegumu 

“Par Biznesa ideju konkursa komecdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā rezultātu 

apstiprināšanu”,  



24 

 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības konkursa “Biznesa ideju konkursa 

komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā”  granta 2000 EUR (divi tūkstoši eiro) 

piešķiršanu pretendentei /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), projekts – bērnu spēļu 

namiņu un rotaļlietu ražošana;  

2. Uzdot Administratīvai nodaļai sagatavot līgumu ar konkursa uzvarētāju. Noteikt līguma 

parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1905 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2020.gada 18.augustā saņemts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Augstceltne” (turpmāk – SIA “Augstceltne”), reģ.Nr.40103000117, juridiskā adrese: 

Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010, iesniegums Nr.197 “Par lietošanas mērķa noteikšanu” 

(turpmāk – Iesniegums). 

SIA “Augstceltne” Iesniegumā lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

nekustamajam īpašumam “Kurši” Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.8033 004 

0624) sastāvā ietilpstošai zemes vienības daļai 1,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8033 004 

0625 atbilstoši Iesnieguma pielikumā pievienotajam plānam, jo SIA “Augstceltne” ir pieņēmusi 

lēmumu veikt investīcijas nekustamā īpašuma “Kurši”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

attīstībā, kā arī pamatojoties uz 2008.gada 5.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.5.7-

1.1/0037/150/08/28 (Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000094438 III.daļas I.iedaļas 2.1.punktā un III daļas 2.iedaļas 1.1.punktā) un 2018.gada 

18.decembrī noslēgto papildvienošanos Nr.5.7-1.1/0037/150/08/28-7 starp akciju sabiedrību 

“Latvijas valsts meži” un SIA “Augstceltne”. 

Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

tika konstatēts:  

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000094438, 

datiem, nekustamā īpašuma “Kurši”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 

8033 004 0624, īpašuma tiesības nostiprinātas Latvijas valsts LR Zemkopības ministrijas, nodokļu 

maksātāja kods 90000064161, personā. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem 

(kopplatība 8,25 ha): zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0624, 6,39 ha platībā, un 

zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625, 1,86 ha platībā (Žurn.Nr.300000421363, 

lēmums 11.03.2003, tiesnese Skaidrīte Temļakova). Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000094438, III.daļas 1.iedaļas ierakstā redzams, ka ir nostiprināta nomas tiesība 

līdz 2032.gada 10.jūlijam, nomnieks: AUGSTCELTNE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

nodokļu maksātāja kods 40103000117, pamats: 2008.gada 5.augusta zemes nomas līgums Nr.5.7-

1.1/0037/150/08/28. 
Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

nekustamā īpašuma “Kurši”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar kadastra 
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apzīmējumu 8033 004 0625 ir noteikts lietošanas mērķis: komercdarbības objektu apbūve – 1,17 

ha (kods 0801), un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa – 0,69 ha (kods 0501). 

2018.gada 18.decembrī starp Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” un SIA 

“Augstceltne” noslēgta Papildvienošanās Nr.5.7-1.1/0037/150/08/28 – 7 par grozījumiem 

05.08.2008. Zemes nomas līgumā Nr.5.7-1.1/0037/150/08/28 (turpmāk – Papildvienošanās).  

Atbilstoši Papildvienošanai, Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iznomā un SIA 

“Augstceltne” pieņem lietošanā valsts zemi ar kopējo platību 4,85 ha, kas atrodas Saulkrastu 

novada Saulkrastu pagastā, un ir izvietota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625 

daļā 1,78 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0624 daļā 3,07 ha platībā.  

Papildvienošanā noteikts, ka zemes iznomāšanas mērķis SIA “Augstceltne” servisa 

kompleksa pie Saulkrastu apvedceļa Inčupes zonā uzturēšana, kas atbilst zemes lietošanas mērķim 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625: komercdarbības objektu apbūve – 1,17 

ha, un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

– 0,61 ha. 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – 

Noteikumi) 2.2.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas 

mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai (turpmāk – likumīga 

izmantošana) kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienības daļai vai plānotai 

(projektētai) zemes vienības daļai (turpmāk – zemes vienības daļa), lietošanas mērķi reģistrē 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Noteikumu 3.punkts). Nosakot vai 

mainot lietošanas mērķi, nosaka vai maina lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību (Noteikumu 

5.punkts). 

Noteikumu 7.punkts – zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar 

kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras 

no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai. 

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, un 

ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis (Noteikumu 16.punkts). 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Augstceltne”, reģ.Nr.40103000117, juridiskā 

adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010, 2020.gada 18.augusta iesniegumu Nr.197 “Par 

lietošanas mērķa noteikšanu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.apakšpunktu, 3., 5., 7. un 16.punktu, atbilstoši 2018.gada 

18.decembra Papildvienošanās Nr.5.7-1.1/0037/150/08/28 – 7 par grozījumiem 05.08.2008. 

Zemes nomas līgumā Nr.5.7-1.1/0037/150/08/28, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Kurši”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (kadastra 

Nr.8033 004 0624) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625 daļai lietošanas 

mērķi: komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 1,17 ha, un dabas pamatnes, 

parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, 



26 

 

kods 0501, platība 0,61 ha. 

2. Lēmumu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Augstceltne”, juridiskā adrese: 

Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010. 

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.1906 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Lāčauniece noskaidro vai var nosūtīt informāciju iedzīvotājiem par adreses maiņu. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka lēmumi 

par adreses maiņām tiek izsūtīti. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 19.08.2020. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajiem īpašumiem Saulkrastu 

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

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

 

NOLEMJ: 

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

piešķirt jaunas adreses Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā (saskaņā ar tabulu). 

2. Likvidēt esošās adreses, Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā (saskaņā ar tabulu). 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai, adrese: 11.novembra 

krastmala 31, Rīga, LV- 1050. 

 

 Esošā adrese 
Kadastra 

apz. 
Jaunā adrese 

1 
267F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020222 

Neibādes iela 5, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

2 
Zemes gabals Nr.205F, 

Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

LV-2160 

80130020233 
Neibādes iela 7, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

3 
201F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020234 

Neibādes iela 9, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

4 
261F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020206 

Neibādes iela 4, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 
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5 
252F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020205 

Vidrižu iela 11, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

6 
273F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020241 

Vidrižu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads,  LV-2160 

7 
272F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020225 

Vidrižu iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads,  LV-2160 

8 
253F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020213 

Neibādes iela 6, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

9 
254F, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160 
80130020218 

Neibādes iela 8, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads,  LV-2160 

 

Lēmums Nr.1907 protokola pielikumā. 

 

§26 

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē par nekustamā īpašuma atrašanās vietu. 

Diskusija par nekustamā īpašuma kadastra numura pareizību. Diskusijā piedalās A.Horsts un 

A.Blankenbergs. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, /vārds, 

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, /vārds, uzvārds/, dzīvojoša 

/adrese/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 13.08.2020. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

,,Ladiņi’’, Lilaste, 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,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Ladiņi’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr. 80330040177, atdalot zemes vienību ar kadastra apz. 80330040183, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040183, platība 10,3 ha, nosaukumu 

,,Mežezari’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, nosakot zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 

0102, platība 10,3 ha. 

3. Lēmumu un rēķinu par jaunizveidoto zemes vienību nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz 

elektronisko pasta adresi - /e-pasts/.   

4. Lēmumu par jaunizveidoto zemes vienību nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta 

adresi: /e-pasts/, /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/, /vārds, uzvārds/ uz 
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elektronisko pasta adresi: /e-pasts/, /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/, 

/vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/.  

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

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

 

Lēmums Nr.1908 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par konkursa izsludināšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Dokumentu pārvaldības vadītāja Irina Gavrilova izskaidro, ka 2017.gadā komisija tika izveidota 

10 locekļu sastāvā, uz doto mirkli ir tikai 6 locekļi, bet darbam nepieciešami vismaz 7 locekļi. 

Informē, ka Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ierosināja izsludināt konkursu un apstiprināt vienu 

locekli, jo no tā ir atkarīgs finansējums, ko saņem Vēlēšanu komisija. 

Diskusija par Vēlēšanu komisijas sastāvu un konkursa kārtību. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

Vēlēšanu komisijas sekretāre Ilona Vītola, A.Horsts un I.Gavrilova. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) ir saņemts Saulkrastu novada Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājas 2020.gada 18.augusta iesniegums par Vēlēšanu komisijas sastāva 

nokomplektēšanu. Izskatot iesniegumu, Dome konstatē: 

1) Dome 2017.gada 26.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.84„ Par Saulkrastu novada 

Vēlēšanu komisijas izveidošanu”, ar kuru tika izveidota Saulkrastu novada Vēlēšanu 

komisija 10 locekļu sastāvā; 

2) Ar Domes 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.167 “Par Saulkrastu novada vēlēšanu 

komisijas apstiprināšanu” un 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr.232 “Par Saulkrastu 

novada vēlēšanu komisijas locekļu apstiprināšanu” tika apstiprināts Vēlēšanu komisijas 

sastāvs; 

3) Dome 2018.gada 29.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.751 “Par izmaiņām 

vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru no Vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu komisijas 

locekli; 

4) Dome 2018.gada 27.septembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.799 “Par Saulkrastu 

novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu”, ar kuru komisijas sastāvā tika 

iekļauts viens komisijas loceklis; 

5) Dome 2019.gada 26.jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1229 “Par izmaiņām 

vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru no Vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu komisijas 

locekli; 

6) Dome 2019.gada 25.septembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1410 “Par izmaiņām 

vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru no Vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu komisijas 

locekli; 

7) Dome 2019.gada 18.decembra domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Nr.1529 “Par 

Vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu” ar kuru no Vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu 

komisijas locekli; 

8) Dome 2019.gada 23.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1555 “Par izmaiņām 

Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru komisijas sastāvā tika iekļauts 

viens komisijas loceklis un viens komisijas loceklis tika atbrīvots; 

9) Dome 2020.gada 29.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1709 “Par izmaiņām 

vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru no Vēlēšanu komisijas atbrīvoja vienu komisijas 

locekli; 
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 Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas darbu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma “Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu un 9.pantu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pieteikšanos darbam vēlēšanu komisijā, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu 

līdz 2020.gada 15.septembrim. 

2. Kandidātu pieteikumi iesniedzami personīgi Saulkrastu novada domes klientu 

apkalpošanas centrā domes darba laikā, atbilstoši likuma „Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” prasībām. 

3. Lēmumu un pieteikuma veidlapu publicēt pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv un 

izlikt redzamā vietā pie domes ēkas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1909 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par primāro investīciju projektu "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā" (1. un 2. kārta) 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par projekta izmaksu apmēriem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis, B.Veide, 

S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts un G.Vīgants. 

A.Horsts noskaidro vai minētās stāvvietas būs maksas autostāvvietas. 

N.Līcis atbild, ka projektā tas ir paredzēts. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

20.08.2020. iesniegumu “Par primārā investīciju projekta "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu 

ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā" atkārtotu iesniegšanu aizņēmuma saņemšanas izvērtējumam, 

un ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, 

kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, kuros noteiktas pašvaldību tiesības saņemt valsts 

budžeta aizņēmumus augstas gatavības projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:  

1) projekta aizņēmuma apmērs nav lielāks kā 75% no projekta kopējām izmaksām; 

2) projektam ir izstrādāts tehniskais projekts; 

3) pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 25% apmērā; 

4) projekts jāuzsāk 2020. gadā un realizācijas termiņš nevar pārsniegt 2021. gada 

31.decembri, 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt primārā pašvaldības investīciju projekta “Autostāvvietu un ietves izbūve 
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Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” atkārtotu iesniegšanu aizņēmuma 

saņemšanas izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, nosakot, ka:  

1.1. projekta kopējās izmaksas ir 421 693, 95 EUR, no kurām būvniecības izdevumi- 

414 978,45 EUR.  

1.2. Iesniegt projektu aizņēmuma pieprasījuma izvērtēšanai 75% apmērā no 

būvniecības izmaksām, t.i. 311 233,84EUR   

1.3. Paredzot projektu realizēt 2020. gadā.  

2. Uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Vides aizsardzības 

un Reģionālas attīstības ministrijai aizdevuma atļaujas saņemšanai.  

 

Lēmums Nr.1910 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka tiek apvienoti blakus esošie īpašumi.  

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 11.08.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu īpašumiem ,,VEF Pabaži 75’’ (kadastra Nr.80330030772) un ,,VEF Pabaži 

77’’ (kadastra Nr.80330031145), VEF - Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

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”,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu ,,VEF Pabaži 75’’ (kadastra Nr.80330030772) un 

,,VEF Pabaži 77’’ (kadastra Nr. 80330031145), VEF - Pabaži, 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.1911 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas – 

pārdošanas līguma noslēgšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par zemes īpašuma vērtību. Diskusijā piedalās B.Veide, N.Līcis un A.Blankenbergs. 

 

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

personas kods [..], adrese: /adrese/, iesniegums “Par zemes izpirkšanu” (turpmāk – Iesniegums), 
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kurā lūdz izskatīt jautājumu par zemes izpirkšanu, uz kuras atrodas viņam piederoša māja, kura 

ierakstīta zemesgrāmatā. 

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

1. Ar Domes 2010.gada 27.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.13§32.) “Par zemes 

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

/vārds, uzvārds/ uz apbūvētu zemes vienību 0,105 ha platībā, „Āres 81”, Āres, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 0975; 

2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

piektās daļas 1.punktu, ar 2012.gada 30.augusta Domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.10, §37.)  “Par zemes vienības “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz 

Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Āres 

81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 0975, 

platība 0,105 ha; 

3. Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000520110 datiem, nekustamā (zemes) īpašuma “Āres 81”, Āres, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 002 0975, īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 

zemes vienības (kadastra apzīmējums 8033 002 0975) 1050 m2 platībā; 

4. Pamatojoties uz Domes 2011.gada 29.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.13§9.) “Par 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, un Domes 2019.gada 

23.decembra lēmumu Nr.1534 “Par grozījumiem un papildinājumiem 2011.gada 

7.jūlija zemes nomas līgumā”, 2011.gada 7.jūlijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ 

(/vārds, uzvārds/ testamentārais mantinieks) noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – 

Līgums) un 2020.gada 17.janvārī – Vienošanās, par zemes vienības, kas atrodas “Āres 

81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2160, 1050 m2 platībā, kadastra 

apzīmējumu 8033 002 0975, nodošanu nomas lietošanā. Līgums stājās spēkā ar tā 

parakstīšanas brīdi un ir spēkā 10 (desmit) gadus; 

5. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000599304, nekustamā (būves) īpašuma “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 502 0014, īpašuma tiesības nostiprinātas 

uz /vārds, uzvārds/, personas kods [..], vārda (pamats: 1998.gada 24.septembra 

testamenta akts Nr.17, 2019.gada 2.janvāra mantojuma apliecība (akts par pēdējās 

gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā) un 2020.gada 17.marta Saulkrastu 

būvvaldes izziņa Nr.14.14/2020/Izz6), Žurn.Nr.300005104721, lēmums 06.04.2020., 

tiesnese Jolanta Līvena. Nekustamais īpašums sastāv no dārza mājas jaunbūves 

(kadastra apzīmējums 8033 002 0975 001), kas saistīta ar zemes gabalu (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8033 002 0975); 

6. Saskaņā ar SIA „LATIO” 2020.gada 6.augusta nekustamā īpašuma novērtējumu ar 

Reģ.Nr.V/20-2865, nekustamā īpašuma Saulkrastu novadā, Saulkrastu pagastā, Āres, 

“Āres 81”, ar kadastra Nr.8033 002 0975, 2020.gada 31.jūlijā aprēķinātā patiesā vērtība 

ir 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro). 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 16.jūlija iesniegumu, 

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

27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, SIA „LATIO” 
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2020.gada 6.augusta nekustamā īpašuma “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

novērtējumu, Reģ.Nr.V/20-2865,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

īpašuma “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1050 m2, ar 

kadastra numuru 8033 002 0975 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8033 002 0975), 

patieso vērtību – EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 centi). 

2. Noslēgt ar būves – dārza mājas jaunbūves īpašnieku /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 

deklarētā dzīvesvieta /adrese/, pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra numurs 8033 002 0975 (zemes vienības apzīmējums 8033 002 0975), 

platība 1050 m2, atsavināšanu. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no ilgtermiņu ieguldījumu uzskaites zemes 

īpašumu (pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr. 7325) “Āres 81”, Āres, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 0975 (zemes vienības apzīmējums 8033 002 

0975), platība 1050 m2, uzskaites vērtību 5976.06 euro uz krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

5. Administratīvajai nodaļai sagatavot pirkuma-pārdevuma līgumu par lēmuma 2.punktā 

minēto objektu.  

6. Noteikt pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 

stāšanas dienas. 

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.1912 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka ir veikti grozījumi, lai nolikums būtu juridiski pareizs. 

A.Horsts informē, ka 3.1.1.5. punktā teikts, ka  “pēc nepieciešamības pieaicina normatīvajos aktos 

noteiktos speciālistus”, bet uzskata, ka būtu jānorāda, ka obligāti tiek pieaicināti speciālisti.  

J.Miranoviča izskaidro, ka ir normatīvais akts, kurš nosaka kādus speciālistus aicina uz Komisijas 

sēdēm. 

A.Horsts noskaidro, kas tika svītrots nolikuma 4.2.punktā. 

J.Miranoviča citē 4.2.punktu un izskaidro, ka punkts tiek svītrots, jo vairs neatbilst aktuālajam 

likuma normām. 

 

2020.gada 27.maijā ir saņemts Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka iesniegums, kurā lūgts veikt nepieciešamos grozījumus Administratīvās 

komisijas nolikumā atbilstoši Administratīvās atbildības likuma prasībām. Administratīvās 

atbildības likums stājas spēkā 2020.gada 1. jūlijā.  



33 

 

Papildus veiktajām izmaiņām, kas attiecas uz Administratīvās atbildības likumu ir veiktas 

izmaiņas attiecībā uz Administratīvās komisijas apstiprināšanu, neparedzot pilnvaru termiņu. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (zaudējis spēku ar 2020.gada 1.jūliju) 

207.pants noteica, ka “Pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības 

dome uz savu pilnvaru laiku”. 

 2019.gada 5.decembrī ir pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””, ar kuru 

likums “Par pašvaldībām” ir papildināts ar 61.panta ceturto daļu un Pārejas noteikumu 35.punktu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta ceturtā daļa (kas, saskaņā ar Pārejas noteikumu 

35.punktu, stājas spēkā vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu) nenoteic termiņu, uz kādu 

apstiprināma Administratīvā komisija. 

Izskatot iekšējo noteikumu projektu “Grozījumi 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” un, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 31.jūlija nolikumā “Saulkrastu 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums””. 

2. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.1913 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē otrās izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis, ka ir iesniegts priekšlikums ar precizētu lēmumprojektu. Aicina deputātus balsot par 

iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Izskatot Izsoles komisijas sekretāres 21.08.2020. iesniegumu, Latvijas Koksnes kvalitātes 

ekspertu savienības 06.07.2020. atzinumu  Nr.100/17 “Par kokmateriālu apjomu un to tirgus 

vērtības noteikšanu pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē”,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Saulkrastu novada 

domes 2017.gada 26.jūlija iekšējo noteikumu Nr. IeN 19/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības 

īpašumu izsoles komisijas nolikums” 17.punktu, Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes 

20.07.2020. lēmumu Nr.1834 “Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un  kokmateriālu 

mutiskas izsoles noteikumu 40.1. punktu,  

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē 2020.gada 

21.augusta izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (21.08.2020. plkst. 9.45) nav 

reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

2. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 41.45 

m3,otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

3. Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu nosacītā cena, kas vienāda ar tirgus 

vērtību 1382.92 euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi euro 92 centi) un 

kokmateriālu zāģēšanas, pievešanas krautuvē un transportēšanas cenas 638,00 euro (seši 

simti trīsdesmit astoņi euro), kas kopā sastāda 2020.92 euro (divi tūkstoši divdesmit euro, 

92 centi), cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Noteikt izsoles sākumcenu par 

25% zemāku, kas sastāda 1037.19 euro (viens tūkstotis trīsdesmit septiņi euro 19 centi) 

kokmateriālu vērtība un 638.00 (seši simti trīsdesmit astoņi euro), kas kopā sastāda 

1675.19 euro (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit pieci euro 19 centi). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoles noteikumus. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 09.10.2020. plkst.10.00 rīkot otro kokmateriālu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.1914 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par mācību procesa īstenošanu Saulkrastu novada izglītības iestādēs 

 

Ziņo N.Līcis. 

R.Urtāne izskaidro, ka ar minēto lēmumu tiek izpildītas Ministru kabineta noteikumu prasības par 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem izglītības iestādēs, kuri nosaka, ka izglītības iestādes 

dibinātājiem jāizvēlas mācību procesa īstenošanas modeli, kas tiks īstenots izglītības iestādēs. 

Izskaidro, ka tiek virzīts A modelis, kas paredz, ka mācību process var notikt pilnībā klātienē vai 

daļēji ar attālināto mācību procesa elementiem. Uzsver, ka minētais lēmums ir tikai uzsākot 

mācību gadu, un ziņo, ja valstī mainās epidemioloģiskā situācija, tad var arī nonākt līdz C 

modelim, kas paredz, ka mācības notiek tikai attālināti.  

A.Dulpiņš informē, ka iestāžu vadītājiem, tiekoties ar priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

padomnieku, bija jāizklāsta plānotā kārtība uzsākot mācību gadu un atminās, ka runāja par B 

modeli, kur 40 – 60% mācības notiek attālināti. 

Diskusija par mācību procesa īstenošanas modeļa izvēli. Diskusijā piedalās A.Aparjode, 

A.Dulpiņš, O.Vanaga, R.Urtāne, N.Līcis un B.Veide. 

N.Līcis pamatojoties uz iepriekšminēto, ierosina Saulkrastu vidusskolai īstenot A modeli, bet 

Zvejniekciema vidusskolai B modeli. 

 

2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.1. apakšpunkts nosaka, ka izglītības 

iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē 

noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti, lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, 

piemēram, koplietošanas telpās, kā arī organizējot izglītojamo plūsmu, vispārējās izglītības 

iestādēs mācības attālināti var īstenot 7.–12. klasē. 
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Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātājām vadlīnijām par 

2020./2021.mācību gada ietvaros iespējamo mācību procesa īstenošanas modeļu aprakstu, 

izvērtējot Saulkrastu novada izglītības iestāžu resursus, tiek izvirzīts priekšlikums 

2020./2021.mācību gadā mācību procesu uzsākt saskaņā ar mācību procesa organizēšanas modeli 

A un B, ja izglītības iestādē̄ nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi. 

Mācību procesa organizēšanas modelis A paredz, ka: 

1. Mācību process var notikt ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem mācību 

personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai. 

2. 1.–6. klašu posmā mācības izglītības iestādē tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa 

elementiem. Savukārt 7.–12. klašu posmā izglītības iestāde mācības plāno un organizē 

izglītības iestādes telpās un paredz iespēju vienu dienu nedēļā mācībām patstāvīgi t.sk. 

attālināti.  

3. Skolēna/audzēkņa mācību darbs attālināti tiek organizēts, izmantojot dažādas mācību 

organizācijas formas, mācību metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un 

var notikt izglītības iestādē, piemēram, bibliotēkā vai citā piemērotā telpā, kā arī ārpus tās. 

Tā iespējams personalizēt mācīšanos, kas vērsta uz skolēna iesaistīšanos un aktīvu 

mācīšanos atbilstoši savam mācīšanās tempam, vajadzībām un interesēm, savukārt 

skolotājam dodot iespējas strādāt ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem un diferencēt 

mācību saturu. 

 

Savukārt mācību procesa organizēšanas modelis B paredz, ka: 

1. Mācību procesa organizēšanas metodes un laika proporcija starp mācībām izglītības 

iestādes telpās un mācībām attālināti mainās atkarībā no skolēna vecuma, pašvadītas 

mācīšanās prasmēm un iespējām. Īstenojot vispārējās izglītības programmu 7.–12. klasēs, 

mācībām attālināti ārpus izglītības iestādes tiek paredzēts 40–60% no kopējā mācībām 

paredzētā laika, tajā skaitā mācības tiešsaistē ar pedagogu ir ne mazāk kā 30 %. Proporcija 

starp mācību laiku attālināti ārpus izglītības iestādes individuālam darbam var tikt 

individualizēta arī vienas klases ietvaros atkarībā no skolēna pašvadītas mācīšanās 

prasmēm.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.1. apakšpunktu,  

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode), 

 

NOLEMJ: 

1. Nodrošināt Saulkrastu vidusskolas 2020./2021.gada mācību procesa norisi, īstenojot 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto A modeli, paredzot pamatprasību (informēšana, 

distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) ievērošanu. 

2. Nodrošināt Zvejniekciema vidusskolas 2020./2021.gada mācību procesa norisi, īstenojot 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto B modeli, lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, 

klašu un koplietošanas telpu piepildījumu, skolēnu plūsmas organizēšanu un kontroli.  

 

Lēmums Nr.1915 protokola pielikumā. 

 

O.Vanaga un A.Dulpiņš informē par 1.septembrī plānotajiem pulcēšanās laikiem skolēniem. 
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§34 

Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” granulu apkures katla iegādei 

Smilšu ielā 3, Saulkrastos 

 

Ziņo N.Līcis. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane informē, ka 2018.gadā 

apsekojot katlu māju Smilšu ielā 3, konstatēja, ka uz to brīdi jau apkures katla tehniskais stāvoklis 

bija neatbilstošs, lai tas varētu pildīt savas funkcijas pilnā apmērā un 2020.gadā apsekojot katla 

tehnisko stāvokli secināts, ka nolietojums jau pārsniedz 80% un tas ir tehnoloģiski novecojis, un 

katla atjaunošana nebūtu efektīva. 

A.Horsts noskaidro, kuras ēkas minētais apkures katls apsildīs. 

R.Kosmane atbild, ka Saulkrastu vidusskolu, Saulkrastu sporta centru, baznīcu un Noliktavas ielas 

ēku. 

Diskusija par ekonomiskāko apkures katla sistēmas veida izvēli. Diskusijā piedalās A.Horsts un 

R.Kosmane. 

S.Osīte noskaidro, kā baznīca norēķinās par apkuri. 

A.I.Zaharāns atbild, ka baznīcai ir savs skaitītājs.  

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

 Izskatot SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa 22.08.2020. iesniegumu par katlu 

māju Smilšu ielā 3, Saulkrastos, lai iegādātos turbo sērijas granulu apkures katlu Smilšu ielā 3, 

Saulkrastos, pamatojoties uz RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Asoc.profesora, 

Dr.sc.ing atzinumu par apkures katla BK 500 tehnisko stāvokli katlu mājā Smilšu ielā 3, 

Saulkrastos, pamatojoties uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” saņemtajiem piedāvājumiem, un 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt dotāciju 2020.gadā SIA “Saulkrastu komunālserviss” 37 200,00 euro (bez PVN) 

apmērā, lai iegādātos SIA “GRANDEG” Turbo sērijas granulu apkures katlu Smilšu ielā 3, 

Saulkrastos. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 37 200,00 euro, lai 

iegādātos SIA “GRANDEG” Turbo sērijas granulu apkures katlu Smilšu ielā 3, Saulkrastos. 

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

“Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība 0111, M613, 

Valdības funkcija 06.600)   budžeta izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 

(Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem)  par 37 200,00 

EUR, lai iegādātos SIA “GRANDEG” Turbo sērijas granulu apkures katlu Smilšu ielā 3, 

Saulkrastos.  

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

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 3. 

punktā minētos grozījumus. 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 

37 200,00 EUR apmērā kā avansa maksājumu pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai.  

6. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc darbu veikšanas iesniedz Saulkrastu 

novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā aktu par veiktajiem darbiem.  
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Lēmums Nr.1916 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:35 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 01.09.2020. 

 


