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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 30. septembris             Nr.30/2020 

 

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

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Ervīns Grāvītis, 

Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne,  Santa Ancāne, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola-

Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Ivars Veide. 

 

Nepiedalās deputāti:  

Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 30.09.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par grozījumiem 26.08.2020. lēmumā Nr.1896 

• Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 121, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

• Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu  

• Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta centra 2020.gada budžeta izdevumos 

• Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējo noteikumu ”Paaugstinātas 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Valsts mērķdotācijas 

apmaksātajām stundām” apstiprināšanu 

• Par iestādes "Saulkrastu kultūras centrs" vadītāja iecelšanu  

• Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Krastā saviļņots” īstenošanai 

• Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020. gada budžeta plānā sarīkojumu 

īstenošanai 

 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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N.Līcis ierosina deputātiem balsot par piebalsojamo jautājumu pievienošanu pie darba kārtības, 

par katru jautājumu balsojot atsevišķi. Aicina balsot “Par grozījumiem 26.08.2020. lēmumā 

Nr.1896” 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 

121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses 

piešķiršanu” 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta centra 2020.gada budžeta 

izdevumos” 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējo noteikumu 

”Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Valsts mērķdotācijas 

apmaksātajām stundām” apstiprināšanu” 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par iestādes "Saulkrastu kultūras centrs" vadītāja iecelšanu” pievienošanu 

pie darba kārtības un ierosina jautājumu izskatīt aiz pašvaldības izpilddirektora ziņojuma. 

Diskusija par jautājuma secīgu izskatīšanu. Diskusijā piedalās A.Ancāns, N.Līcis un I.Jakuša – 

Kreituse. 

N.Līcis aicina nobalsot tikai par jautājuma pievienošanu pie darba kārtības. 

 



3 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Krastā saviļņots” īstenošanai” 

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020. gada budžeta plānā 

sarīkojumu īstenošanai” 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis ierosina izslēgt no darba kārtības 13.jautājumu “Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu” un 

46.jautājumu “Par 29.07.2020. domes sēdes lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas 

nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu”. 

A.Dulpiņš papildus ierosina izslēgt no darba kārtības 15.jautājumu “Par izmaiņām Zvejniekciema 

vidusskolas 2020.gada budžetā”. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību ar tajā veiktajām izmaiņām. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 30.09.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.08.2020. domes sēdes un 14.09.2020. un 

25.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

3. Par nenotikušu izsoli  

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

5. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām  

6. Par grozījumiem 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1841  

7. Par adreses precizēšanu  

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

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

adreses likvidēšanu  

10. Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projekta 

apstiprināšanu un ieceres veidot mežaparku akceptēšanu  

11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

12. Par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos  
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13. Par izmaiņām pašvaldības finansēto Zvejniekciema vidusskolas pedagogu darba samaksā 

un papildus finansējuma piešķiršanu  

14. Par grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā  

15. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības apmaksāto pedagogu darba algas likmēs  

16. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolā”” apstiprināšanu 

17. Par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības bilancē  

18. Par zemes īpašuma izslēgšanu un jaunu zemes īpašumu uzņemšanu pašvaldības 

grāmatvedības bilancē  

19. Par mežaudzes platības precizēšanu un mežaudzes uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības 

bilancē  

20. Par zemes vienības pārcelšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

21. Par zemes īpašuma platības precizēšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

22. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu  

23. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija iekšējos 

noteikumos Nr.IeN 11/2020  “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” 

apstiprināšanu  

24. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

25. Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu novada būvvaldē  

26. 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  

27. Par grozījumu veikšanu ielu apgaismojuma budžeta plānā  

28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolas soma”  

29. Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā  

30. Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā  

31. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšanu” realizācijai  

32. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai  

33. Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai  

34. Par budžeta palielināšanu kompensācijām  

35. Par aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība"  

36. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve" 

realizācijai  

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

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

38. Par finansējumu Ziemassvētku dekorācijām  

39. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja 

atbrīvošanu  

40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

41. Par Saulkrastu 26.08.2020. domes sēdes lēmuma Nr. Nr.1914 atcelšanu un Saulkrastu 

pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē atkārtotas izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

42. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās 

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

43. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai  
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44. Par grozījumiem 26.08.2020. lēmumā Nr.1896  

45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 121, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

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

47. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta centra 2020.gada budžeta izdevumos  

48. Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējo noteikumu ”Paaugstinātas 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Valsts mērķdotācijas 

apmaksātajām stundām” apstiprināšanu  

49. Par iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu  

50. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Krastā saviļņots” īstenošanai  

51. Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020. gada budžeta plānā sarīkojumu 

īstenošanai  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.08.2020. domes sēdes un 14.09.2020. un 

25.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 26.08.2020. domes sēdes un 

14.09.2020. un 25.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir 

izpildīti, izņemot divus, kuri ir iekļauti šīs dienas domes sēdē. Informē par notiekošajiem un 

plānotajiem pilsētas projektiem un būvdarbiem.  

E.Grāvītis noskaidro vai piešķirtie papildus finanšu līdzekļi, par Saulkrastu slimnīcas automātisko 

durvju remontu, ir jau iemaksāti. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši. 

E.Grāvītis informē par nesakritībām dokumentos.  

Diskusija par Saulkrastu slimnīcas automātisko durvju remontu. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, 

B.Veide, S.Ancāne, N.Līcis un A.Aparjode. 

A.Horsts aicina A.I.Zaharānam sniegt informāciju par lapu un zāles savākšanu Saulkrastos. 

A.I.Zaharāns informē par lapu savākšanas vietām un ziņo, ka pakalpojums ir bezmaksas. Papildus 

informē, ka tiek organizēta arī čiekuru un skuju savākšanas akcija. 

N.Līcis informē, ka tiks veikti precizējumi saistošajos noteikumos par ugunskuru kurināšanu 

Saulkrastu novadā. 

E.Grāvītis informē, ka jūnija domes sēdē tika skatīts jautājums par algu izmaiņām Saulkrastu 

sporta centrā, kur ziņojis, ka nav pareizi celt algas vienai atsevišķai iestādei kā arī noskaidrojis, ka 

darbinieku izvērtēšana notiksies līdz rudenim. Noskaidro, vai Sporta centra vadībai no 1.oktobra 

tiks palielināta alga. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši. 

E.Grāvītis ziņo, ka sazinājies ar citu iestāžu vadītājiem un noprata, ka izvērtēšana nenotiek un šo 

iestāžu vadītāju atalgojums netiks pārskatīts. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka plānots līdz jaunā gada budžetam veikt izvērtēšanu. 

Diskusija par darbinieku izvērtēšanu un atalgojuma pārskatīšanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

A.I.Zaharāns, V.Kalnakārkle un N.Līcis. 

A.Deniškāne aicina paziņojumus par ārkārtas sēdes sasaukšanu izsūtīt laicīgāk. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par nenotikušu izsoli 

 

Ziņo N.Līcis, ka ne izsoles uzvarētājs, un ne pircējs, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, nav 

samaksājuši nosolīto summu. 
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Diskusija par jaunas izsoles organizēšanu. Diskusijā piedalās B.Veide, juriste Juta Bērziņa, 

A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 27.maijā pieņēma lēmumu Nr.948 “Par dzīvokļa 

īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, turpmāk – Lēmums Nr.948. 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmajai daļai un 

Lēmuma Nr.948 apstiprināto izsoles noteikumu 41.3. apakšpunktam, izsole atzīstama par 

nenotikušu, ja noteiktā termiņā netiek samaksāta  nosolītā summa.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10.panta pirmo daļu, 31. pantu, Saulkrastu novada domes 

sēdes 27.05.2020. lēmuma Nr.948 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” izsoles noteikumu 32., 33. punktu un 41.3. apakšpunktu, Saulkrastu novada domes 

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

izsoles komisijas nolikums” 12.5. punktu un 17.punktu, Saulkrastu novada domes Izsoles 

komisijas sekretāres 21.08.2020. iesniegumu, Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2020§2),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atzīt par nenotikušu izsoli Saulkrastu pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 

81-5, kadastra Nr.80139000594, pie dzīvokļa piederošās 1942/17532 kopīpašuma 

domājamās daļas no mājas un zemes gabala, kadastra Nr.80130030494.  

 

Lēmums Nr.1923 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 10.septembrī saņemts /vārds, 

uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/, iesniegums “Par zemes nomu” 

(turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Iesniegumā izteikts lūgums slēgt zemes nomas līgumu, jo /vārds, uzvārds/ stājies 

mantojuma tiesībās uz nekustamo īpašumu “Ķīšupe viens 73”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 

novadā.  

Ar Domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.13§37.) “Par zemes 

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

personas kods [..], uz apbūvētu zemes vienību 0,0704 ha platībā  “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 002 1405. 

Saskaņā ar Domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10, §45.) 

“Par zemes vienības “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un 

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

pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 
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Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1405, platība 0,0704 ha 

(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta). 

Nekustamais īpašums – zeme ar adresi: “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1405 (kadastra numurs 8033 002 1405),  0,0704 

ha platībā, nav nostiprināta zemesgrāmatā.  

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

zemes vienības atrodas zemes īpašniekam – Saulkrastu novada pašvaldībai nepiederoša būve – 

dārza māja ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1405 001. 

 Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju 

reģistrs) datiem, /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 2016.gada 23.martā ir mirusi. 

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres 2020.gada 9.septembra Mantojuma 

apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), ar reģistra Nr.9242, tiesības uz nekustamo 

īpašumu – nepabeigtu būvi ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1405 001, “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 

1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, apstiprināts mantojuma tiesībās /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..], kurš nav nostiprinājis savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā, ka /vārds, uzvārds/ ir mirusi un viņas atstāto mantojumu ir pieņēmis viņas 

dēls, /vārds, uzvārds/, kurš pārvalda un lieto mantoto dārza māju, starp Domi un ēkas (būves) 

lietotāju un tiesisko valdītāju pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 

termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

(turpmāk – Noteikumi) 2.punktā noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas 

līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas 

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - 

pirmtiesīgā persona). 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 

vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomātā zemesgabala ar platību 0,0704 ha kadastrālā vērtība 2020.gadā ir EUR 4006,00. Saskaņā 

ar Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 20,03 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta “Ķīšupe viens 73”, 

Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pilnvarotās personas /vārds, uzvārds/ 2020.gada 

10.septembra iesniegumu “Par zemes nomu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru 

kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 

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

16.septembra sēdes atzinumam (protokols Nr.9/2020§3), 

 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) 

no 2020.gada 1.oktobra par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 

002 1405, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1405,  0,0704 ha platībā, 

nomu. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2020.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa EUR 20,03 (divdesmit euro 03 centi) un EUR 4,21 (četri euro 

21 centi) 21% PVN, kopā EUR 24,24 (divdesmit četri euro 24 centi) gadā.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – vienu mēnesi no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas.  

5. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, Saulkrastu novada 

domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un nosūtīt /vārds, uzvārds/ rēķinu par 

zemes nomas maksu.  

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

 

Lēmums Nr.1924 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām  

 

Ziņo B.Veide. 

Diskusija par e-pasta norādīšanu lēmumā. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 

J.Bērziņa un E.Grāvītis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 25.augustā saņemts Skultes ostas pārvaldes, 

reģ.Nr.90000462022, pilnvarotās personas iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumiem 803300104148008 un 

803300104148009, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apz. 80330010414, īpašumā 

,,Ostas zeme’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

 Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju pēc Valsts Zemesgrāmatas 

datiem nekustamā īpašuma ,,Ostas zeme’’,  Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr.80330010709, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Saulkrastu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000000441120), zemes īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. 

Ar Saulkrastu novada domes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.16§10, nekustamais īpašums 

,,Ostas zeme’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 

80330010709, nodots valdījumā Skultes ostas pārvaldei.  

Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 18.punktam, lietošanas mērķa maiņu var ierosināt tās lietotājs.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un 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., 4., 11.punku, 17.5. apakšpunktu, 18.punktu, Saulkrastu 

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu’’, un 
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Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2020. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.9/2020§4),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 001 0414 8008 lietošanas mērķi – jūras 

ostas un jūras ostu terminālu apbūve, kods 1107, platība 0,0506 ha. 

2. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apz.8033 001 0414 8009 lietošanas mērķi – jūras 

ostas un jūras ostu terminālu apbūve, kods 1107, platība 1.0145 ha. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta 

adresi /e-pasts/. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona - pēc juridiskās adreses). 

 

Lēmums Nr.1925 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par grozījumiem 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1841 

 

Ziņo B.Veide. 

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta, 13.09.2020. e-pasta iesniegumu par adreses precizēšanu 

nekustamajam īpašumam ,,Vecskolas 4B’’, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu (Prot. Nr.9/2020§5), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt 29.07.2020.lēmumā Nr.1841 pielikuma 145.punktu un izteikt redakcijā: 

 

145 
,,Vecskolas-4b’’, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu nov., LV-2161 
80330020514 

Vecskolas iela 13, Mežvidi, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161 

 

2. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1926 protokola pielikumā. 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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§7 

Par adreses precizēšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

 

 Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta norādījumu par īpašumu ,,Jaunkacas’’ un ,,Banga 

17’’ atrašanos ciema teritorijā, 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, un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu (Prot. Nr.9/2020§5),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apz.80330032865, platība 0.5 ha, adresi - ,,Jaunkacas’’, 

VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apz.80330032898, platība 0.1848 ha, adresi - ,,Banga 

17’’, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei piecu darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

lēmumu nosūtīt elektroniski Valsts zemes dienestam uz e-pasta adresi 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.1927 protokola pielikumā. 

 

§8 

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro, ka īpašums 

sastāv no 4 zemes vienībām, no kurām viena tiek atdalīta ar jaunu adresi. 

B.Veide aicina turpmāk pievienot arī shēmas. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 31.agustā saņemts SIA ,,Zviedrijas mežu fondi”, 

Reģ.Nr. 40103327773, 27.08.2020. iesniegums, ar kuru lūgts sadalīt nekustamo īpašumu 

,,Lejasbāžas”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330030476, atdalot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 80330032700, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt 

tai adresi, turpmāk – iesniegums.  

 Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, pēc Valsts Zemesgrāmatas 

datiem nekustamā īpašuma ,,Lejasbāžas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80330030476, īpašnieks ir SIA ,,Zviedrijas mežu fondi’’ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.883), zemes īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. 
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 Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz 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” 2.punktu, 16.1. apakšpunktu, 18., 23. un 36.punktu, Saulkrastu 

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

27.08.2020. SIA “Zviedrijas mežu fondi” iesniegumu, un Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu (protokols 

Nr.9/2020§6), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Lejasbāžas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr. 80330030476, atdalot zemes vienību ar kadastra apz. 80330032700, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330032700, platība 0.2887 ha, 

nosaukumu ,,Vecbāžas’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV -2160, nosakot zemes 

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

0201, platība 0.2887 ha. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rēķinu par vienas adreses piešķiršanu SIA 

,,Zviedrijas mežu fondi’’.  

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu un rēķinu nosūtīt SIA ,,Zviedrijas fondu meži’’ 

uz elektronisko pasta adresi - info@zmf.lv. 

5.  Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz oficiālo elektronisko pasta adresi.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.1928 protokola pielikumā. 

 

§9 

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

adreses likvidēšanu  

 

Ziņo B.Veide. 

 

  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 13.08.2020. iesniegumu, par 

zemes vienību apvienošanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. un 30. punktu, 

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

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

un atbilstoši 2020.gada 16.septembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumam (prot.Nr.9/2020§7), 

 

mailto:info@zmf.lv


12 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumu ,,VEF Pabaži 29’’ un ,,VEF Pabaži 30’’, VEF Pabaži, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads (kadastra Nr. 80330030565 un 80330032717) zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 80330030565 un 80330032717, zemes platība 0.095 ha, 

izveidojot vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi ,,VEF Pabaži 29’’, VEF Pabaži, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,095 ha. 

3. Atļaut apvienot īpašumu ,,VEF Pabaži 29’’ un ,,VEF Pabaži 15’’, VEF Pabaži, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330030565 un 80330030789) zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 80330030566 un 80330032463, izveidojot 2.zemes vienību 

īpašumam ,,VEF Pabaži 29’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2160, zemes platība 0.1120 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods – 0101, platība 0,1120 ha. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. ,,VEF Pabaži 29’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, trešajai zemes 

vienībai  ar kadastra apz.80330030567, noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods – 0101, platība 0,024 ha. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

5. Likvidēt adresi ,,VEF Pabaži 15’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2160. 

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

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

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

 

Lēmums Nr.1929 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projekta 

apstiprināšanu un ieceres veidot mežaparku akceptēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro vai sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktās pretenzijas ir izlabotas. 

N.Līcis izskaidro, ka bija vienošanās ar klātesošajiem, ka tiklīdz būs saņemti visi atzinumi un 

sagatavots projekts apstiprināšanai, tad tiks izsūtīti informācija sabiedriskās apspriešanas 

dalībniekiem. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece izklāsta kādas bija lielākās pretenzijas no iedzīvotāju puses, 

sabiedriskās apspriešanas laikā. 

 

    Saulkrastu novada dome 2018.gada 29.augustā pieņēma lēmumu Nr.746 (protokols 

Nr.14/2018§42) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz 

Ķīšupei” un apstiprināja darba uzdevumu.  

    2020.gada 30.jūnijā Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.1792 

(Prot.Nr.20/2020§10) “Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas  un meža parka veidošanas 

ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas laiks 



13 

 

tika noteikts no 2020.gada 15.jūlija līdz 2020.gada 30. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme 

notika 2020.gada 24.augustā. Par izstrādāto detālplānojuma redakciju saņemti institūciju atzinumi. 

Saulkrastu novada būvvaldē iesniegts SIA „METRUM”, reģ. Nr.40003388748 izstrādātais 

detālplānojuma projekts. Detālplānojums izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam un normatīvo 

aktu prasībām. 

 Izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, 

44.5. apakšpunktu, 124.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta  noteikumu Nr.123 

“Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 4.punktu, 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols 

Nr.9/2020§9), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojumu teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projektu. Ar 

detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves noteikumiem un grafisko daļu var 

iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, 

pašvaldības  tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada būvvaldē Saulkrastos, 

Raiņa ielā 8, 101.kabinetā. 

2. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē 

un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.  

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

4. Akceptēt ieceri teritorijā no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei veidot meža parku . 

5. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Lēmums Nr.1930 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 14.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojoša 

/adrese/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 01.09.2020. iesniegums par zemes reālo sadali 

Somu māja 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, saskaņā ar pievienoto 

priekšlikumu, turpmāk – iesniegums. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un 

uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, 

lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu, Ministru kabineta 

02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, 

Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 12/2017 “Par Saulkrastu novada 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu”, un pamatojoties uz  Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 

16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§10), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Somu māja 1 (kadastra apz. 80330010765), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu, ar mērķi 

pamatot zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu un zemesgabalu sadalīšanu.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona - pēc juridiskās adreses).  

 

Lēmums Nr.1931 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 

 

Ziņo L.Vaidere. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Dokumentu pārvaldības vadītājas 2020.gada 

4.septembra iesniegumu par sadarbības līguma grozījumiem ar Nodarbinātības valsts aģentūru par 

bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, nosakot, ka Saulkrastu novada 

pašvaldībai sākot ar 2020.gada 1.oktobri tiek noteiktas trīs Nodarbinātības valsts aģentūras 

apmaksātas bezdarbnieka vietas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai 2020.gadā,  

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra 

noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.5 punktu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējo noteikumu Nr. 

IeN 14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību Saulkrastu novada 

pašvaldībā” 42.punktu, Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 

16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2020§2), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noslēgt vienošanās pie 2019.gada 31.janvāra sadarbības līguma ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. 

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

2.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas 

kods (EKK) 18.6211, P117) par 1 200,00 EUR. 

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



15 

 

3.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “NVA projekts 

"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"” (Struktūrvienība 0111, P117, V.F. 10.500) par 

1 200,00 EUR šādos EKK: 

3.1.1. EKK 6242 (Bezdarbnieka stipendija) par 1 200,00 EUR. 

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

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

un 3.punktā minētos grozījumus. 

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanās pie 2019.gada 

31.janvāra sadarbības līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanu. 

 

Lēmums Nr.1932 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par izmaiņām pašvaldības finansēto Zvejniekciema vidusskolas pedagogu darba samaksā 

un papildus finansējuma piešķiršanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 12.08.2020. iesniegumu Nr. 1-16/ 56, 

20.08.2020. iesniegumus Nr. 1-16 78 un 1-16/ 79 par papildus finansējumu noteiktām štatu 

vienībām, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas 16.09.2020. sēdē (protokols Nr.9/2020§8) un Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdē 

(protokols Nr.9/2020§3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.septembra izdarīt grozījumus Zvejniekciema vidusskolas  amatu 

sarakstā: 

1.1. “Koncertmeistars” – palielināt likmi 40.00 EUR apmērā (sasniedzot darba samaksu 

810.00 EUR mēnesī par 1 ( vienu) darba slodzi); 

1.2. “Interešu izglītības pedagogs” – palielināt likmi 40.00 EUR apmērā (sasniedzot 

darba samaksu 810.00 EUR mēnesī par 1 ( vienu) darba slodzi); 

1.3. “Skolotājs logopēds” – palielināt likmi 76.00 EUR apmērā (sasniedzot 846.00 EUR 

mēnesī par 1 ( vienu) darba slodzi) , nosakot vienlīdzīgu izglītības iestādes atbalsta 

personāla atalgojumu; 

1.4. papildināt amatu sarakstu ar amatu - “ Pagarinātās dienas grupas skolotājs” – nosakot 

algas likmi atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 2019./2020. mācību gada pedagogu 

tarifikācijā noteiktajai likmei - 870,00 eiro mēnesī par 1 ( vienu) darba slodzi. 

2. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas pedagogu tarifikācijas sarakstu 2020.gadam šādā 

redakcijā:  
 

Nr

.p.

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

nosaukums 

Profesij

as  kods 

Algas 

likme 2020 

(euro) 
Amatu 

skaits 

Amatam 

nepieciešamai

s finansējums 

mēnesī  

P
ie

zī
m

es
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1 39. Sociālais darbs 

Skolotājs 

logopēds 2352 01 846 1 846  

2 39. Sociālais darbs 

Sociālais 

pedagogs 2359 01 846 1 846  

3 39. Sociālais darbs 

Izglītības un 

skolu 

psihologs 2634 03 846 1 846  

4 39. Sociālais darbs 

Pagarinātās 

dienas 

grupas 

skolotājs 2359 03 870 0,6 522  

5 33. Radošie darbi 

Koncertmeis

tars 2652 25 810 0,3 243  

6 33. Radošie darbi 

Interešu 

izglītības 

skolotājs 2359 06 810 0,8 648  

7 33. Radošie darbi 

Interešu 

izglītības 

skolotājs  2359 06 810 0,3 243  

8 33. Radošie darbi 

Interešu 

izglītības 

skolotājs 2359 06 810 0,4 324  

9 48. 

Sporta 

organizēšana un 

profesionālais 

sports 

Bērnu un 

jauniešu 

volejbola 

treneris 3422 03  1 250 

Piemaksa 

par trenera 

darbu 

      6,4 4768  

        

Lēmums Nr.1933 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka lēmuma 1.1. un 1.2.punktā jāprecizē vārds “un” uz vārdu “uz”. 

O.Vanaga ierosina 1.1. punktā mēnešalgu nomainīt no “810,00” uz “870,00” euro, lai abās skolās 

pagarinātās dienas grupas skolotājiem būtu vienāds atalgojums. 

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

 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu vidusskolas direktores 01.09.2020. 

iesniegums Nr. 1-46.2020/113  “Par izmaiņām štatu sarakstā” un 10.09.2020. iesniegumu Nr. 1-

46.2020/118 “Par izmaiņām pedagogu amatu sarakstā”, ar kuriem lūgts veikt grozījumus 

Saulkrastu vidusskolas pedagogu amatu sarakstā, turpmāk – iesniegumi. 

 Izskatot iesniegumus un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr. 445  „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, ar kuru noteiktas pedagogu 

zemākās mēneša darba algas likmes, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes 2020.gada 16.septembra atzinumiem (Prot.Nr.9/2020§3 un 

Prot.Nr.9/2020§4), Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 16.septembra 

atzinumu (Prot.Nr.9/2020§6),  
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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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020. gada 1. septembri veikt šādus grozījumus Saulkrastu vidusskolas pedagogu amatu 

sarakstā: 

1.1. palielināt amata vienības „pagarinātās dienas grupas skolotājs” amata slodzi no 

„0,5” uz „1,2” un mēnešalgu no 770,00 euro uz 870,00 euro. 

1.2. atjaunot amata vienības „pedagoga palīgs” amata slodzi no „0,7” uz „1” un 

mēnešalgu no 770,00 euro uz 810,00 euro. 

1.3. palielināt amata vienības „diriģents”  ar amata slodzi „0,25” mēnešalgu no 192,50 

euro uz 202,50 euro. 

1.4. palielināt amata vienības „skolotājs - logopēds”  ar amata slodzi „1” mēnešalgu 

no 770,00 euro uz 846,00 euro. 

1.5. izveidot jaunu amata vienību    „speciālais pedagogs” ar amata slodzi “1” un 

mēnešalgu “846,00” euro. 

2. Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas pedagogu tarifikācijas sarakstu 2020.gadam jaunā 

redakcijā: 
 

N

r. 

p. 

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime* 

Amata 

līmenis

* 

Amata 

nosaukums*

** 

Profesij

as  

kods*** 

Algu 

grupa

* 

Mēneša

lgas 

maksi

mālais 

apmērs

** 

Amat

u 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam (euro) 

Amatam 

nepieciešama

is 

finansējums 
      (euro)   

                  2020. 
01.09.

2020. 

1 33. 
Radošie 

darbi 
I B Diriģents 2652 01 7 996 0,25 770,00 810,00 202,50 

2 39. 
Sociālais 

darbs  
III A 

Skolotājs - 

logopēds 
2352 01  8 1093 1 770,00 846,00 846,00 

3 39. 
Sociālais 

darbs 
III A 

Pedagoga 

palīgs 
2359 05 8 1093 1 770,00 810,00 810,00 

4 39. 
Sociālais 

darbs 
III A 

Pagarinātās 

dienas 

grupas 

skolotājs 

2359 03 8 1093 1,2 770,00 870,00 1044,00 

5 39. 
Sociālais 

darbs 
III A 

Izglītības 

psihologs 
2634 03 8 1093 1 846,00 846,00 846,00 

6 39. 
Sociālais 

darbs 
III A 

Sociālais 

pedagogs 
2359 01  8 1093 1 846,00 846,00 846,00 

7 39. 
Sociālais 

darbs 
III A 

Speciālais 

pedagogs  
2352 03 8 1093 1 846,00 846,00 846,00 

        6,45 4772,00 
5874,0

0 
5440,50 

 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1934 protokola pielikumā. 
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§15 

Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības apmaksāto pedagogu darba algas likmēs 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores 

11.09.2020. iesniegums Nr. 1-19/46  “Par izmaiņām VJMMS pedagogu darba algas likmēs”  kurā 

lūgts veikt grozījumus Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu novada 

pašvaldības apmaksāto profesionālās ievirzes izglītības pedagogu amatu sarakstā, turpmāk – 

iesniegums. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr. 445  „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, ar kuru noteiktas pedagogu 

zemākās mēneša darba algas likmes, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes 2020.gada 16.septembra atzinumiem (Prot.Nr. 9/2020§9, 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 16.septembra atzinumu 

(Prot.Nr.9/2020§9),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020. gada 1. septembri veikt šādus grozījumus Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas Saulkrastu novada pašvaldības apmaksāto profesionālās ievirzes izglītības 

pedagogu amatu sarakstā: 

1.1. palielināt amata vienības „profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” mēnešalgu 

no 750,00 euro uz 790,00 euro. 

2. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu novada pašvaldības 

apmaksāto profesionālās ievirzes izglītības pedagogu amatu sarakstu 2020.gadam sadaļā 

“Pedagogi” jaunā redakcijā: 

Amata nosaukums Profesijas 

kods 

Amatu 

skaits 

(kopā) 

Mēnešalga konkrētam 

amatam par vienu 

darba slodzi līdz 

01.09.2020. (euro) 

Mēnešalga 

konkrētam amatam 

par vienu darba 

slodzi no 01.09.2020. 

(euro) 

Profesionālās ievirzes 

izglītības skolotājs 

232002 4,45 740,00 790,00 

Profesionālās ievirzes 

izglītības skolotājs 

Sagatavošanas klasēs 

232002 0,95*** 740,00 790,00 

*** slodžu skaits mēnesī mainīgs, atkarībā no Sagatavošanas klases audzēkņu apmeklēto 

individuālo stundu skaita mēnesī. Algu un nodokļus pilnībā sedz Sagatavošanas klases audzēkņu 

vecāku iemaksas. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1935 protokola pielikumā. 
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§16 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolā”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska izskaidro, ka sakarā ar 

to, ka ir paaugstinātas likmes, nepieciešams palielināt sagatavošanas klases vecāku 

līdzfinansējumu, kurš tiek izlietots pedagogu atalgojumam.  

 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes 

izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu un, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu un Finanšu komitejas 16.09.2020 atzinumu (Prot.Nr.9/2020§11),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par līdzfinansējuma 

samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolā””. 

2. Administratīvajai nodaļai apstiprinātos saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 

triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1936 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 07.09.2020. iesniegumu par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības bilancē, pamatojoties 

uz  likuma „Par grāmatvedību” 2. pantu, Valsts meža dienesta izsniegtajām izziņām, atbilstoši 

2020.gada 16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam 

(prot.Nr.9/2020§13), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

(konts 1263) mežaudzes ar 2020.gada 1.oktobri: 
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1.1. Vecsīļi, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kad.Nr.80330011026, kadastra apz.80330011026, mežaudzes platība 0.7 ha, 

vērtība 958 eur; 

1.2. Izgāztuve, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.Nr.80330040551, kadastra 

apz.80330040551, mežaudzes platība 0.76 ha, vērtība 171 eur; 

1.3. Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80130040183, kadastra 

apz.80130040009, mežaudzes platība 1.05 ha, vērtība 1626 eur; 

1.4. Ostas zeme, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

kad.Nr.80330010709: 

1.4.1. kadastra apz.80330010710, mežaudzes platība 0.36 ha, vērtība 290 eur, 

1.4.2. kadastra apz.80330010709, mežaudzes platība 2.6 ha, vērtība 1585 eur. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1937 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par zemes īpašuma izslēgšanu un jaunu zemes īpašumu uzņemšanu pašvaldības 

grāmatvedības bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka īpašums tiek sadalīts divos atsevišķos īpašumos ar jauniem 

nosaukumiem. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 03.09.2020. iesniegumu par zemes īpašumu izslēgšanu un jaunu zemes īpašumu 

uzņemšanu grāmatvedības bilancē, konstatēts, ka sadalīts īpašums ,,Ziedugravas’’, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Izveidoti jauni nekustamie īpašumi Ziedu iela un Ziedu iela 

7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. Pamatojoties uz likuma „Par 

grāmatvedību” 2.pantu, Kadastra izziņām un īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatu nodaļā, atbilstoši 

2020.gada 16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam 

(prot.Nr.9/2020§14), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

bilances zemes īpašumu ,,Ziedugravas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (pārējā zeme, kartiņas Nr.8004), platība 0.4112 ha, ar 2020.gada 1.oktobri. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt jaunu zemes īpašumu Saulkrastu pašvaldības 

grāmatvedības bilancē, kontā zeme zem ēkām un būvēm – Ziedu iela, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330011613, kadastra 

apz.80330011095, platība 0.2708 ha, vērtība 341 eur. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt jaunu zemes īpašumu Saulkrastu pašvaldības 

grāmatvedības bilancē, ieguldījuma īpašumi (zeme) – Ziedu iela 7, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010209, kadastra 

apz.80330010209, platība 0.1404 ha, vērtība 11990 eur. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1938 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par mežaudzes platības precizēšanu un mežaudzes uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības 

bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 04.09.2020. iesniegumu par mežaudzes platības precizēšanu un mežaudzes uzņemšanu 

grāmatvedības bilancē, konstatēts, ka sadalīts nekustamais īpašums Ainažu iela 35A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, atdalot nekustamo īpašumu Viļņu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, Valsts meža dienesta izsniegtajām 

izziņām, 2020.gada 16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 

(prot.Nr.9/2020§15), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

(konts 1263) mežaudzi Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80130010174, kartiņas Nr.7114, platība 8,84 ha, vērtība 11707,69 eur. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

(konts 1263) mežaudzi: 

2.1.  Viļņu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr.80130010017, kadastra 

apz.80130010016, mežaudzes platība 0,17 ha, vērtība 201 eur. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

(konts 1263) mežaudzi Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kad.Nr.80130010174: 

3.1. Kadastra apz.80130010015, platība 8,14 ha, vērtība 10778.42 eur; 

3.2. Kadastra apz.80130010182, platība 0,55 ha, vērtība 728.27 eur. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu (ieguldījumi īpašumos) Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr.80130010174, platība 10,2587 ha, vērtība 5821 eur. 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu (ieguldījumi īpašumos) Ainažu iela 35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr.80130010174: 

 Zemes vienība ar kadastra apz.80130010182, platība 0,5437 ha, vērtība 308.51 eur; 

 Zemes vienība ar kadastra apz.80130010015, platība 9,715 ha, vērtība 5512.49 eur. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1939 protokola pielikumā. 
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§20 

Par zemes vienības pārcelšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka zemes vienība tiek pārcelta sakarā ar ielas nosaukuma maiņu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 03.09.2020. iesniegumu par zemes vienību pārcelšanu grāmatvedības bilancē, 

konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apz.80130020192,  Saulkrasti, Saulkrastu novads, mainīts 

nosaukums no Pirmās ielas uz Neibādes ielu. Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

Kadastra izziņām un īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatu nodaļā, atbilstoši 2020.gada 

16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.9/2020§16), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu Neibādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (zeme zem ēkām un būvēm) 

ar kadastra Nr. 80130020090, kartiņas Nr. 9869, zemes platība 0.7312 ha, vērtība 563 eur. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (zeme zem ēkām un būvēm) ar 

kadastra Nr. 80130020001, kartiņas Nr. 3077, zemes platība 0.37 ha, vērtība 526,46 eur. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu Neibādes iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (zeme zem ēkām un būvēm) 

kadastra Nr.80130020090 ar zemes vienībām: 

a.  Kadastra apz. 80130020066, platība 0,2845 ha, vērtība 219 eur; 

b.  Kadastra apz. 80130020069, platība 0,4467 ha, vērtība 344 eur; 

c.  Kadastra apz. 80130020192, platība 0,3465 ha, vērtība 230.46 eur. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes īpašumu Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (zeme zem ēkām un būvēm) 

kadastra Nr.80130020001, kadastra apz. 80130020200, zemes platība 0,2114 ha, vērtība 

296 eur. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1940 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par zemes īpašuma platības precizēšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 11.09.2020. iesniegumu par zemes vienības ,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platības precizēšanu grāmatvedības bilancē, konstatēts, ka 

instrumentāli uzmērīts zemes īpašums ,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, precizēta platība 0.0151 ha. Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 
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2.pantu, Kadastra izziņu, atbilstoši 2020.gada 16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas atzinumam (prot.Nr.9/2020§17), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai precizēt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē 

zemes vienības ,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts (zeme zem ēkā un 

būvēm), Saulkrastu novads, kadastra apz.80330011155, platību 0.0151 ha, kartiņas 

Nr.8069. 

2. Pārcelt īpašumu ,,Starpgabals 19’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

no zeme zem ēkām un būvēm uz ieguldījuma īpašumi (zeme). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1941 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka tika saņemta vēstule no Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas par 

jaunu kārtību kādā izveidojamas novadu vēlēšanu komisijas 2021. gada pašvaldību vēlēšanām 

tajos novados, kurus skar administratīvo teritorija apvienošana. 

Diskusija par līdzšinējās vēlēšanas komisijas nepieciešamību. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

N.Līcis, L.Vaidere un S.Ozola – Ozoliņa. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 26.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1909 „Par 

konkursa izsludināšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā”, ar kuru izsludināta 

pieteikšanās darbam vēlēšanu komisijā, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2020.gada 

15.septembrim.  

Lēmumā noteiktajā termiņā saņemts 1 (viens) pieteikums par kandidāta izvirzīšanu darbam 

vēlēšanu komisijā: 

1) 08.09.2020. reģistrēts pieteikums par LIĀNAS ANDREVIČAS izvirzīšanu, kuru izvirza 

Saulkrastu novada domes deputāte Sandra Ozola-Ozoliņa; 

Pieteikumam pievienots kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas 

kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei. 

Pārbaudot pieteiktā vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta atbilstību Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, 

pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu likuma 

10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi tie 

kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 25.punktu, un atbilstoši 

2020.gada 16.septembra Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumam 

(prot.Nr.9/2020§18), 

  

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (L.Vaidere), 
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NOLEMJ: 

1. Apstiprināt par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija locekli Liānu Andreviču. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas personāla speciālistei piecu dienu laikā paziņot par 

Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 

 

Lēmums Nr.1942 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija iekšējos 

noteikumos Nr.IeN 11/2020  “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Dokumentu pārvaldības vadītāja Irina Gavrilova izskaidro, ka lai atvieglotu un paātrinātu 

dokumentu aprites procesu, pēc grozījumu apstiprināšanas, iesniegumus par pašvaldības 

kompensācijas piešķiršanu un iesniegumus par izsoles nodrošinājuma summas atmaksu, tiks 

nodotas speciālistiem, bez Domes priekšsēdētāja rezolūcijas. 

 

Izskatot dokumentu pārvaldības vadītājas 2020.gada 8.septembra iesniegumu un iekšējo 

noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija iekšējos noteikumos Nr.IeN 

11/2020  “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē”” projektu un pamatojoties uz  Finanšu 

komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§19), Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija 

iekšējos noteikumos Nr.IeN 11/2020  “Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.1943 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita Brīvkalne sniedz skaidrojumu par nepieciešamību mainīt amata 

vienības Saulkrastu novada bāriņtiesā. 

E.Grāvītis noskaidro, kāds izskatīsies bāriņtiesas darbs pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

R.Brīvkalne atbild, ka tiks meklēts jauns bāriņtiesas loceklis uz pilnu slodzi un lietveža amata vieta 

arī tiks mainīta uz pilnu slodzi, un tādejādi tiks nodrošināta lēmumu pieņemšana bāriņtiesā. 

 

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

novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Ritas Brīvkalnes iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-14/193) par 
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bāriņtiesas lietveža 1 (vienas) amata vietas un 2 (divu) bāriņtiesas locekļu amata vietu 

nodrošināšanu, turpmāk – iesniegums.   

Izskatot iesniegumu, Saulkrastu novada dome konstatē, ka uz šo brīdi Saulkrastu novada 

bāriņtiesā strādā pilnas slodzes bāriņtiesas priekšsēdētājs un viens bāriņtiesas  loceklis, apvienojot  

Pašvaldības  policijas  Patruļdienesta darbinieka pienākumus ar pienākumiem bāriņtiesā. Izvērtējot 

bāriņtiesas pieaugošo un arvien sarežģītāku lietu izskatīšanu, pildot sarežģītu un daudzfunkcionālu 

pienākumu kopumu lēmumu pieņemšanā gan bērnu, gan personu ar ierobežotu rīcībspēju 

interesēs, kā arī ņemot vērā, ka Bāriņtiesas likuma 7.panta pirmā daļa nosaka minimālo bāriņtiesas 

sastāvu – bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi, šobrīd bāriņtiesas darbība 

nevar tik nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

           Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 2.pielikumu, 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”, Saulkrastu novada domes 

Sociālo jautājumu komitejas 16.09.2020. sēdes (prot. Nr.5/2020§4) atzinumu un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdes (prot. Nr.9/2020§20) atzinumu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1. oktobra izdarīt grozījumus Saulkrastu novada bāriņtiesas amatu sarakstā, 

mainot amata vietu “Bāriņtiesas lietvedis” no 0,5 uz 1 (vienu) amata vienību un mainot 

amata vietu “Bāriņtiesas loceklis” no 0,83 uz 2 (divām) amata vienībām. 

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

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

3.punktu izsakot jaunā 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) 

3. 45. III 
Bāriņtiesas 

loceklis 
3412 06 9 1190 2 1050 

 

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

Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu”, kas grozīts 2020.gada 

27.janvāra domes ārkārtas sēdē Nr.1566 (Prot.Nr.2/2020/§3) amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgu apmēra sadalījums”, 2.pielikuma “Saulkrastu novada Bāriņtiesas” 4.punktu 

izsakot jaunā 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) 

4. 18.3. III 
Bāriņtiesas 

lietvedis 
3341 04 8 1093 1         930 

 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1944 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par jaunas amata vietas izveidi Saulkrastu novada būvvaldē 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece izskaidro, ka būvinspektors ir vienīgais, kuram ir būvkontroles tiesības, bet sakarā ar 

to, ka ilgstoši atrodas uz darbnespējas lapas, Būvvalde nav spējīga pilntiesīgi veikt savus darba 

uzdevumus. Lūdz izveidot jaunu amata vietu “būvinspektors”, kuram būs būvkontroles tiesības un 

varēs pilntiesīgi pildīt pienākumus.  

E.Grāvītis noskaidro vai būs vēl viens būvinspektors. 

N.Līcis atbild piekrītoši un izskaidro, ka tiks likvidēta amata vieta “būvinspektora palīgs”. 

 

 Saulkrastu novada domē 2020.gada 10.septembrī saņemts Saulkrastu novada būvvaldes 

vadītāja 2020.gada 10.septembra iesniegums Nr.8.1/2020/IN3616 par jaunas amata vietas 

“būvinspektors” izveidi.  

     Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu 

izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 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, 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”, Saulkrastu novada buvvaldes vadītāja 10.09.2020. iesniegumu, Saulkrastu 

novada domes un Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols 

Nr.9/2020§22), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.oktobra izveidot jaunu amata vietu “būvinspektors” un likvidēt amata 

vietu “būvinspektora palīgs”, Saulkrastu novada būvvaldē, veicot grozījumus 2019.gada 

23.decembra Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par 

Amatu kataloga apstiprināšanu” 1.pielikuma 37.punktā (grozīts 2020.gada 27.janvāra 

domes ārkārtas sēdē Nr.1566 (Prot.Nr.2/2020/§3)) Saulkrastu novada domes institūcijas 

“Būvvalde” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījumā, izsakot to jaunā 

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 

konkrēta amata 

slodzei (euro) 

37. 51. 
Teritorijas 

plānošana 
III Būvinspektors 2422 54 10 1287 1 1223 

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1945 protokola pielikumā. 

 

§26 

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. 

A.Horsts ierosina precizēt lēmuma 4.punktu, kurā, pēc nomas maksas apmēra, būtu jānorāda vai 

maksa tiek veikta gadā vai pa mēnešiem. 

N.Līcis informē, ka jāveic precizējums 4.punktā, norādot ka nomas maksa ir mēnesī.  

Diskusija par nodrošinājuma iemaksas apmēra noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča, E.Grāvītis un A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis ierosina lēmuma 6.punktā noteikt, ka ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms izsoles publicēt 

izsoles noteikumus un līguma projektu, nevis ne vēlāk kā 5 darba dienas. 

Diskusija par izsoles noteikumu un līguma projekta publicēšanas termiņiem, ārtelpas izmantošanu 

un nodrošinājuma naudas apmēra noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, B.Veide, 

A.Horsts, A.I.Zaharāns, J.Miranoviča un A.Ancāns. 

N.Līcis ierosina noteikt, ka nodrošinājuma naudas apmērs būtu 265 EUR, norādīt, ka nomas maksa 

ir mēnesī un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar tajā veiktajiem 

precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu kultūras centra vadītājas Ilzes Jakušas – 

Kreituses 2020.gada 14.jūlija iesniegums, kurā lūgts izskatīt iespēju nodot iznomāšanai Saulkrastu 

kultūras namā “Zvejniekciems” pagrabstāvā esošās telpas 135 m2 platībā restorāna – kafejnīcas 

ierīkošanai. Telpām ir sava atsevišķa ieeja un sanitārais mezgls, kas ļauj nodalīt apmeklētāju 

plūsmu no ikdienas pašvaldības iestādes apmeklētājiem un darbiniekiem. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1773 datiem, 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Zvejniekciema kultūras nams”, adrese: 

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra Nr.8033 501 

0028, kas sastāv no vienas 4 (četrstāvu) ķieģeļu kultūras nama, nostiprinātas Saulkrastu novada 

pašvaldībai (Žurn.Nr.300000491985, lēmums 09.06.2003., tiesnese Dace Jansone).  

Ņemot vērā, ka šobrīd iesniegumā minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas 

racionālu apsaimniekošanu tās būtu lietderīgi iznomāt restorāna vai kafejnīcas ierīkošanai un 

darbībai. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu – Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0168 127 – nosaukums: “Kultūras 

nams”, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 

8033 501 0028, daļa – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar 
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telpu grupas kadastra apzīmējumu Nr.8033 001 0168 127 002 (turpmāk – 002), 002 – 1 (7,1 m2), 

002 - 2 (3,5 m2), 002 - 3 (6,6 m2), 002 - 4 (85,1 m2), 002 - 5 (6,7 m2), 002 - 6 (8,8 m2), 002 - 7 

(10,3 m2), 002 - 8 (3,1 m2), 002 - 9 (1,4 m2), ar kopējo platību 132,6 m2.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam, saskaņā ar SIA „LATIO” 2020.gada 28.augusta  

novērtējumu ar Reģ.Nr.20/V-3142, nekustamā īpašuma – ēkas ar kadastra apzīmējumu 8033 001 

0168 127 – nosaukums: “Kultūras nams”, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8033 501 0028, daļas – nedzīvojamās telpas, kas ēkas 

kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētās ar telpu grupas kadastra apzīmējumu Nr.8033 001 0168 

127 002 (turpmāk – 002), 002 – 1 (7,1 m2 ), 002 – 2 (3,5 m2 ), 002 – 3 (6,6 m2 ), 002 – 4 (85,1 m2), 

002 – 5 (6,7 m2), 002 – 6 (8,8 m2), 002 – 7 (10,3 m2), 002 – 8 (3,1 m2), 002 – 9 (1,4 m2), ar kopējo 

platību 132,6 m2, 2020.gada 13.augustā aprēķinātā 1 m2 nomas maksa  (bez PVN, 

apsaimniekošanas maksas un komunālajiem maksājumiem) ir 2,00 EUR/m2 mēnesī.  

Izskatot Saulkrastu kultūras centra vadītājas Ilzes Jakušas – Kreituses 2020.gada 14.jūlija 

iesniegumu Nr.1-5/17, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 12. un 23.punktu, SIA „LATIO” 2020.gada 28.augusta  novērtējumu ar 

Reģ.Nr.20/V-3142, atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 

16.septembra sēdes atzinumam (protokols Nr.9/2020§23), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, S.Osīte, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 8033 001 0168 127 – Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8033 501 0028, daļas – nedzīvojamās telpas, kas ēkas 

kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar telpu grupas kadastra apzīmējumu Nr.8033 001 

0168 127 002 (turpmāk – 002): 002 – 1 (7,1 m2 ), 002 – 2 (3,5 m2 ), 002 – 3 (6,6 m2 ), 002 

– 4 (85,1 m2), 002 – 5 (6,7 m2), 002 – 6 (8,8 m2), 002 – 7 (10,3 m2), 002 – 8 (3,1 m2), 002 

– 9 (1,4 m2) - 132,6 m2 platībā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli, uz 10 

(desmit) gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.  

2. Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

(restorāna vai kafejnīcas izveidošanai un darbībai). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – ēkas ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0168 127 –

Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 

8033 501 0028, daļas nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu saskaņā 

ar pielikumiem (pielikums Nr.1,2,3).  

4. Noteikt izsoles objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu EUR 265,20 (divi simti 

sešdesmit pieci euro 20 centi) mēnesī, kas vienāda ar neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus 

nomas maksu.  

5. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 (desmit) gadi. 

6. Uzdot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam, ne vēlāk kā 15 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu (pielikums Nr.1,2,3).  

7. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 2020.gada 23.oktobrī, plkst.11.00 rīkot 

izsoles objekta izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.1946 protokola pielikumā. 

http://www.saulkrasti.lv/
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§27 

Par grozījumu veikšanu ielu apgaismojuma budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica izskaidro, ka nepieciešams samaksāt 1130 

EUR par Baltijas ielā izbūvētajām čaulām, lai radītu priekšnosacījumus nākama gada Sadales tīklu 

projekta realizācijai un izvairītos no fakta, ka iela tiek pārrakta un pārbūvēta. 

 

 Izskatot Novada attīstības nodaļas pašvaldības īpašumu būvtehniķa iesniegumu par 

grozījumiem 2020.gada budžeta plānā, un ņemot vērā, ka Baltijas ielas pārbūve tiek realizēta 

Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētā projekta  “Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” ietvaros 

un saskaņā ar projekta nosacījumiem pašvaldībai ir jānodrošina jaunizveidotās infrastruktūras 

uzturēšana 5 gadus pēc projekta īstenošanas, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16 

septembra  sēdes atzinumu  (protokols Nr.9/2020§24), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.samazināt izdevumu pozīcijas “Administrācija – ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu 

iegāde, rekonstrukcija, elektroenerģija” (Struktūrvienība 0111, M613, V.F. 06.400) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana 

un nepabeigtā būvniecība)  par 1 130,00 EUR;  

1.2.palielināt izdevumu pozīcijas “Administrācija – ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu 

iegāde, rekonstrukcija, elektroenerģija” (Struktūrvienība 0111, M613, V.F. 06.400) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2249 (Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi) par 

1130,00 EUR. 

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.1947 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolas soma” 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica izskaidro, ka lai Kultūras ministrijai varētu atgriezt pilnu summu par neizlietoto 

finansējumu, tiek lūgts projektam “Latvijas skolas soma” piešķirt 2.00 EUR no pašvaldības 

līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz Novada attīstības nodaļas projektu vadītājas A.Kokares 2020.gada 

1.septembra iesniegumu “Par līdzekļu piešķiršanu projektam “Latvijas skolas soma”, Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§27), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
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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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

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

projekta realizāciju. 

2. Palielināt projekta “Latvijas skolas soma” Str.0111, P5231. V.F. 09.219 budžeta izdevumu 

plānu: 

  EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) par 2 EUR 

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1948 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā  

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris izskaidro, ka printeris un 

planšetdators atradīsies policijas busā, un ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pienākumu 

izpildi, sakarā ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā. 

 

Ar likuma “Administratīvās atbildības likums” stāšanos spēkā no 01.07.2020. Saulkrastu 

pašvaldības policijas darbiniekiem ir nepieciešams portatīvais printeris, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

pienākumu izpildi. 

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

daļas 2.punktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu 

(protokols Nr.9/2020§29), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F. 03.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2322 (Degviela)  par 730,00 EUR; 

1.2.palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F. 03.110)  budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5239 (Saimniecības pamatlīdzekļi) par 730,00 EUR, lai nodrošinātu 

pienākumu izpildi. 

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.1949 protokola pielikumā. 
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§30 

Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžetā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar likuma “Administratīvās atbildības likums” stāšanos spēkā no 01.07.2020. Saulkrastu 

pašvaldības policijas darbiniekiem ir nepieciešams planšetdators, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

pienākumu izpildi. 

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

daļas 2.punktu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu 

(protokols Nr.9/2020§30), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F. 03.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2322 (Degviela)  par 1610,00 EUR; 

1.2.palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F. 03.110)  budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1610,00 EUR, 

lai nodrošinātu pienākumu izpildi. 

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.1950 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.30 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.47. 

 

§31 

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšanu” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis, ka pārģērbšanās kabīnes atradīsies zilā karoga pludmalē. 

Diskusija par finansējuma apmēru un pārģērbšanās kabīņu dizainu. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

N.Līcis, M.Petruševica un E.Grāvītis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020. gada 19.maijā  pieņēma lēmumu Nr.1725 “Par projekta 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu un sadarbības līguma 

slēgšanu, ar kuru lēma īstenot projektu par Saulkrastu peldvietas labiekārtošanu, uzstādot sešas 

jaunas pārģērbšanās kabīnes. 
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Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti, projekta realizācijai ir nepieciešami papildus 468 

EUR.  Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra 

atzinumu (protokols Nr.9/2020§31), 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 468 EUR,  lai nodrošinātu 

sešu pārģērbšanās kabīņu iegādi. 

2. Palielināt projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 

Str.0111, P5228. V.F. 06.600 budžeta izdevumu plānu: 

EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) par 468 EUR 

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1951 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka nepieciešams papildus finansējums procentu nomaksai. 

 

 Lai nodrošinātu budžeta iestāžu procentu maksājumus Valsts kasei 2020.gadā, 

nepieciešams papildus finansējums procentu maksājumu nodrošināšanai, jo 2020.gadā ir lemts par 

papildus aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē. Papildus aizņēmumus Saulkrastu novada dome 

2020.gadā varēja ņemt Valsts kasē pamatojoties uz 29.06.2020. Ministru kabineta rīkojumu 

Nr.346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai 

ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Izskatot 

Saulkrastu novada domes 16.09.2020. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.9/2020§33) 

nepieciešams piešķirt papildus finansējumu procentu maksājumiem, 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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 5 811,00 EUR, lai 

apmaksātu pašvaldību iekšējā parāda procentu samaksu 2020.gadā. 

2. Palielināt izdevumu pozīciju “Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” 

(Struktūrvienība 0111, M212, V.F. 01.721) ekonomiskās klasifikācijas kodu (turpmāk 

EKK) 2280 (Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem) par 306,00 EUR un EKK 4311 (Budžeta iestāžu 

procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu) 

par 5 505,00 EUR.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 
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„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1952 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka nepieciešams precizēt lēmumprojekta summu no “320,00 EUR” uz 

“260,00 EUR”, jo tā ir Rīgas Kristīgās pamatskolas mācību maksa. Vērš uzmanību, ka bērnam ir 

noteikta speciāla izglītības programma, kuru nodrošina Saulkrastu izglītības iestāde, savukārt, 

minētā skola, to nenodrošina, kā arī informē, ka uz doto mirkli Saulkrastos novada pašvaldībā nav 

aktuāla spēkā esoša regulējuma kā tiek segtas izmaksas citās izglītības iestādēs, bet uz šo domes 

sēdi ir izstrādāti saistošie noteikumi, kuri stātos spēkā ar nākamā gada janvāri. Ziņo, ka minētais 

finansējums tiks maksāts līdz šī gada beigām. 

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

 

2020.gada 11.septembrī /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /adrese/, (turpmāk 

- iesniedzējs) iesniegusi Saulkrastu novada domē (turpmāk –Dome) iesniegumu  ar lūgumu rast 

iespēju līdzmaksājumam izglītības izdevumu segšanai bērnam /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 

deklarētā dzīves vieta /adrese/, kura apmeklē Rīgas Kristīgo pamatskolu. 

Saskaņā ar 2015.gada 10.augusta Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 

Nr. 2015/008/10 /vārds, uzvārds/ ir noteikta kā piemērotākā speciālās pamatizglītības programma 

ar kodu 21015811.  

/vārds, uzvārds/ divus gadus ir mācījusies 1.klasē Saulkrastu vidusskolā, kurā ir licencēta 

speciālā izglītības programma ar kodu 21015811. Pēc Saulkrastu vidusskolas /vārds/ divus gadus 

apmeklēja Gaismas speciālo internātpamatskolu. Pēc psihaloga atzinuma, kurā rekomendēta 

skolas maiņa, /vārds/ vecāki ir  atraduši piemērotu skolu ar Montesori pedagoģijā balstītām 

metodēm un mazu skolnieku skaitu klasē – Rīgas Kristīgo pamatskolu.  

Rīgas Kristīgās pamatskolas ikmēneša mācību maksa sastāda EUR 260,00 un ēdināšanas 

izdevumu 60,00 EUR. 

Rīgas Kristīgā pamatskola ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS) ar reģistrācijas numuru 3712803250. Izglītības iestādi ir dibinājusi 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 57.panta 1.punktu vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, 

kurā bērns iegūst izglītību, kā arī Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 5.punktu pašvaldības uz 

savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Iesniedzējs 

iesniegumā norāda, ka pēc ilgas un rūpīgas situācijas analīzes izvēlējušies Rīgas Kristīgo 

pamatskolu, kā izglītības iestādi, kurā viņa bērns iegūst izglītību.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§7), 

Saulkrastu novada domes finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols 

Nr.9/2020§34), Izglītības likuma 57.panta 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu,   
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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, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apmaksāt mācību maksu EUR 260,00 mēnesī /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par to, 

ka viņa meita /vārds, uzvārds/, personas kods [..], saņem Rīgas Kristīgās pamatskolas 

izglītības pakalpojumu.   

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

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368 par 

lēmuma 1.punktā noteiktās mācību maksas apmaksu mēnesī. 

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

Gadījumā, ja sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, norādītajā termiņā nav 

noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 

Lēmums Nr.1953 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par budžeta palielināšanu kompensācijām 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts uzskata, ka būtu laiks izskatīt jautājumu par bērnudārza paplašināšanu.  

Diskusija par papildus bērnudārza izveidi  un izmaksu apmēriem. Diskusijā piedalās N.Līcis un 

A.Deniškāne. 

 

Lai izpildītu 2016.gada 30.novembra Saulkrastu novada domes Saistošos noteikumus Nr.SN 

24/2016, kuri nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju 

par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešams palielināt finansējumu par 27 000 EUR. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra 

atzinumu (protokols Nr.9/2020§35),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 27 000,00 EUR, lai 

izmaksātu kompensācijas par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīciju 

“Kompensācija par pirmskolas bērniem” (Struktūrvienība 081, M813 Valdības funkcija 

10.400)   budžeta izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 64191 (Samaksa par 

pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem)  par 

27 000,00 EUR, lai izmaksātu kompensācijas par pakalpojumu. 

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

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

punktā minētos grozījumus. 
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Lēmums Nr.1954 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes zvejnieku biedrība" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Zivju fonda atbalstītā projekta “Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanai” ietvaros tika iegādāts aprīkojums – 8 portatīvas UĪV radiostacijas un 

eholote jūras ūdeņiem. Zivju resursu aizsardzības jomā pašvaldībai ir sadarbība ar biedrību 

“Vidzemes zvejnieku biedrība”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.pantu un likuma “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 5.panta otrās daļas 4.1 

punktu, kurš nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu nodod tiešā lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai, trešo daļu, kas nosaka, ka publiskai personai mantu nododot bezatlīdzības 

lietošanā, par to ir jāpieņem lēmums, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 

16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§36),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes zvejnieku biedrība”, 

reģ.Nr.40008171197, juridiskā adrese Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads nelietotu aprīkojumu: 

1.1. 8 (astoņas) rācijas ar bilances vērtību 0.00 EUR līdz brīdim, kamēr tās ir 

nolietojušās; 

1.2. Vienu eholoti jūras ūdeņiem ar bilances vērtību 6944.00 EUR, kamēr biedrībai ir 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

2. Biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” nodrošina aprīkojuma uzturēšanu, saglabāšanu un 

atbilstošu izmantošanu, lai veiktu zivju resursu saglabāšanai, aizsardzībai un kontrolei 

nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, tā iekšējos ūdeņos 

un jūras piekrastē, kā arī sedz visus ar tiem saistītos izdevumus. 

3. Par aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt rakstveida līgumu. 

4. Administratīvajai nodaļai sagatavot līgumu par aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1955 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve" 

realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica izskaidro, ka summa 3360 EUR netiks attiecināta uz projekta publisko finansējumu, 

tas būs kā pašvaldības līdzfinansējums. 
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Diskusija par projekta izmaksām ielu pārbūvei. Diskusijā piedalās B.Veide, M.Petruševica, 

A.Blankenbergs un N.Līcis..  

 

 Saulkrastu novada dome 2019. gada 31. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 1292 “Par dalību 

atklātā projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (Prot. Nr. 

16/2019§57), ar kuru lēma pieteikt projektu konkursam Baltijas ielas pārbūvi, Zvejniekciemā, 

2020. gada 15. janvārī pieņēma lēmumu Nr.1562 “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 

31.07.2019. sēdes lēmumā Nr. 1292 (prot. Nr. 16/2019§57) “Par dalību atklātā projektu konkursā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ,ar kuru lēma noteikt projekta 

izmaksas atbilstoši veiktajiem iepirkumiem. Lai realizētu projektu pilnā apmērā un noslēgtu 

vienošanos ar būvnieku par papildus darbiem, projekta realizācijai ir nepieciešami papildus 3360 

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

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16 septembra  sēdes atzinumu  (protokols 

Nr.9/2020§37), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3360 EUR, lai apmaksātu 

papildus veiktos darbus. 

2. Palielināt ELFLA projekta “Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve” (P5144. V.F. 04.510 

budžeta izdevumu plānu: 

EKK 5240 (pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība) par 3360 EUR 

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1956 protokola pielikumā. 

 

§37 

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

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro, kas tika izmainīts izsoles noteikumos. 

A.Blankenbergs atbild, ka nekas netika mainīts, Informē par iepriekšējās izsoles rezultātiem. 

Diskusija par soda piemērošanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.Blankenbergs un J.Miranoviča. 

N.Līcis noskaidro, kāds bija iepriekšējā izsolē soļa summas apmērs. 

A.Blankenbergs atbild, ka 100 EUR. Informē, ka solis nevar būt lielāks par 10% no sākuma 

izmaksas. 

N.Līcis ierosina, ka cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta par 400 EUR. 

 

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

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

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

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu 
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un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

panta 2.punktu, atbilstoši 2020.gada 16.septembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (prot.Nr.9/2020§11) un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 

16.septembra atzinumam (protokols Nr.9/2020§38), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu - Rīgas 

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

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

kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra 

Nr.80130030494). 

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

atsavināšanu, pārdodot to otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

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

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

(četri tūkstoši četri simti euro ). 

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

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

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 20.11.2020. plkst.10.00 rīkot otro 

nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.1957 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par finansējumu Ziemassvētku dekorācijām 

 

Ziņo N.Līcis, ka lielākā daļa esošie ielu laternu dekori ir nokalpojuši. 

Diskusija par dekorāciju izvietojumu Saulkrastu novadā. Diskusijā piedalās A.Deniškāne, N.Līcis 

un B.Veide. 

 

Izskatot novada attīstības nodaļas ainavu arhitektes L. Didrihsones 16.09.2020. iesniegumu 

“Par papildus finansiālo līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dekorācijām”, pamatojoties uz likumu 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Saulkrastu 

novada domes Finanšu  komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.9/2020§40),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613 V.F.01.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 “Pārējie neklasificētie 

pakalpojumi”   par 7050,00 EUR,  
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1.2.palielināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613 V.F.01.110) izdevumu 

plānu 

1.2.1. EKK 5239 (pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma 

īpašumi) par 7050,00 EUR. 

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

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

minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1958 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja 

atbrīvošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse izsaka pateicību visiem par kopā 

nostrādāto laiku, informē par paveiktajiem darbiem kultūras jomā un izsaka novēlējumu 

nākamajam vadītājam. 

J.Miranoviča ierosina lēmumprojektā precizēt 3.punktu, norādot, ka materiālās vērtības un 

dokumentāciju nepieciešams nodot nevis iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja vietniecei, 

bet gan pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam. 

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

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 28.jūlijā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības 

iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītājas Ilzes Jakušas-Kreituses iesniegums ar lūgumu 

atbrīvot viņu no iestādes vadītāja amata ar 2020.gada 1.oktobri (pēdējā darba  diena),  pamatojoties  

uz  Darba  likuma  114.pantu. 

Iepazīstoties ar I.Jakušas-Kreituses iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par  

pašvaldībām”  21.panta pirmās  daļas  9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, un pamatojoties uz Darba  likuma  114.pantu, kas 

nosaka, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties 

un šāds līgums slēdzams rakstveidā, 

 

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

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

„PRET”- 1 (A.Deniškāne), „ATTURAS”- 1 (A.Dulpiņš), 

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Ilzi Jakušu-Kreitusi, personas kods [..], no Saulkrastu novada pašvaldības iestādes 

“Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja amata ar 2020.gada 1.oktobri (pēdējā darba diena), 

pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu (darbinieka un darba devēja vienošanās). 

2. Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt  

rakstisku vienošanos ar  I.Jakušu-Kreitusi par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

3. I.Jakušai-Kreitusei līdz 2020.gada 1.oktobra darba dienas beigām ar nodošanas- 

pieņemšanas aktu nodot pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam I.Jakušas-Kreituses 

rīcībā nodotās materiālās vērtības un dokumentāciju.  

4. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei Evai Vasiļjevai paziņot Valsts ieņēmumu 

dienestam par izmaiņām pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns. 
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Lēmums Nr.1959 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Desmitā iela 22, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1843 “Par neapbūvēta 

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

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (protokols Nr. 24/2020§10), ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai Saulkrastu 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Desmitā iela 22, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 516 m2 , 

savrupmāju apbūves izveidei un apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi, turpmāk – 

Izsoles noteikumi.  

Saulkrastu novada domē 22.09.2020. saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 

iesniegums par 18.09.2020. par organizētās izsoles rezultātiem (pielikumā 18.09.2020.protokols 

Nr.6), ar kuru lūgts atzīt izsoli par notikušu un apstiprināt izsoles rezultātus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 29.jūlija 

lēmuma Nr.1843 “Par neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.24/2020§10) Izsoles noteikumu 37.punktu, 

Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 18.09.2020. protokolu Nr.6,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

kadastra apzīmējums 8033 003 2706, platība 516 m2, izsoli, saskaņā ar Izsoļu 

komisijas18.09.2020. protokolu Nr.6. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar 

kadastra apz. 8033 003 2706, kura platība 516 m2, kas atrodas Desmitā ielā 22, VEF 

Biķerniekos, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, par nosolītu summu 2700,00 EUR 

(divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi). 

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

Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8033 003 

2706. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1960 protokola pielikumā. 

§41 
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Par Saulkrastu 26.08.2020. domes sēdes lēmuma Nr. Nr.1914 atcelšanu un Saulkrastu 

pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē atkārtotas izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izvērtējot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) rīcībā esošo informāciju un ar lietu 

saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka: 

Ar 2020.gada 20.jūlija Domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1834 (Prot.Nr.23/2020§1) tika 

nolemts uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 21.08.2020. plkst.10.00 rīkot kokmateriālu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

 Domē tika saņemts Izsoles komisijas sekretāres 21.08.2020. iesniegums, kurā norādīts, ka 

izsole atzīstama par nenotikušu, jo līdz noteiktajam termiņam (21.08.2020. plkst. 9.45) nav 

reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Ar 2020.gada 26.augusta Domes lēmumu Nr.1914 (Prot.Nr.27/2020§32) tika nolemts: 

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 

(izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

Pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, kurā 

noteikts, ka ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas 

pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), 

līdz ar to, 2020.gada 26.augusta Domes sēdes lēmums pieņemts kļūdaini, jo izsoles sākumcena 

kustamai mantai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav samazināma. 

Izskatot Izsoles komisijas sekretāres 21.08.2020. iesniegumu, Latvijas Koksnes kvalitātes 

ekspertu savienības 11.09.2020. atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, 

3.pantu un 7.pantu, 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, 

kokmateriālu mutiskas izsoles noteikumu 40.1. punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt 2020.gada 26.augusta Domes sēdes lēmumu Nr.1914 (Prot.Nr.27/2020§32). 
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2. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 42.09 

m3, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu nosacīto cenu, kas vienāda 

ar tirgus vērtību 1424.62 euro (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro, 62 centi), 

cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoles noteikumus. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 23.10.2020. plkst.10.00 rīkot kokmateriālu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.1961 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās 

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka ir izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka, ja Saulkrastu novadā 

deklarēts bērns mācās privātajā izglītības iestādē, tad izmaksas tiek kompensētas tādā apmērā, 

kādas ir vidējās viena bērna izmaksas Saulkrastu skolā. 

Diskusija par vidējo izmaksu aprēķināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, V.Spitane, E.Grāvītis un J.Miranoviča. 

 

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktā noteiktās tiesības, proti, 

ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā 

ir izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz 

licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei.  

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 

projektu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai 

izglītības iestādei”. 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums Nr.1962 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka nepieciešams precizēt zemes vienības platības. 
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Izskatot Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļa vadītājas vēstuli (saņemts 

22.09.2020.) par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma (kadastra Nr.8033 004 0624) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625, nepieciešams precizēt zemes vienības 

platības.  

Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 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). Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

Ar Saulkrastu novada domes 27.12.2018. lēmumu Nr.921 (Prot.Nr.24/2018§5) zemes 

vienības daļai (0.08 ha) noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: “Komercdarbības objektu 

apbūve”, kods 0801, platība 0.08 ha. 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040625 (1.86 ha) Valsts kadastra 

informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) reģistrēti šādi lietošanas mērķi: 

“Komercdarbības objektu apbūve”, kods 0801, platība 1.17 ha un “dabas pamatnes, parki, zaļās 

zonas un citas rekreācija nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kādas cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”, kods 0501, platība 0.69 ha. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4. un 5.punktu zemes vienības daļām 

noteiktajiem lietošanas mērķiem un platībām jāsakrīt ar zemes vienības lietošanas mērķi un 

platību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4. un 5.punku,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0625 dalīto lietošanas mērķi – 

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

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa, kods 0501, platība 0,61 ha un komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 

1.25 ha.  

2. Administratīvās nodaļas lietvedei piecu darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

lēmumu nosūtīt elektroniski Valsts zemes dienestam uz e-pasta adresi - 

kac.riga@vzd.gov.lv 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.1963 protokola pielikumā. 

§44 

Par grozījumiem 26.08.2020. lēmumā Nr.1896 
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Ziņo N.Līcis. 

G.Vīgants izskaidro par veiktajiem precizējumiem domes sēdes lēmumā. 

 

Izskatot PII ,,Rūķītis” vadītāja 11.09.2020. iesniegumu, par neprecizitātēm Saulkrastu 

novada domes 26.08.2020. lēmumā Nr.1896, 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 domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra 

atzinumu (protokols Nr.9/2020§21),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus 26.08.2020. lēmuma Nr.1896 ,,par pirmsskolas izglītības iestāžu 

skolotāju palīgu darba algu” 3. punkta tabulas  5. un 10. rindā, izsakot tās jaunā 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) 

5 29. 
Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 

Skolotāja 

palīgs 
5312 01 4 705 7 610 

10 29. 
Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I Auklis 531101 4 705 1 575 

 

Lēmums Nr.1964 protokola pielikumā. 

 

§45 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Devītā iela 121, VEF-

Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1842 “Par neapbūvēta 

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

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (protokols Nr. 24/2020§9), ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai Saulkrastu 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Devītā iela 121, VEF-

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

apzīmējums Nr. 80330031937 platība 682 m2, savrupmāju apbūves izveidei un apstiprināti 

nekustamā īpašuma izsoles noteikumi, turpmāk – Izsoles noteikumi.  

Saulkrastu novada domē 28.09.2020. saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 

iesniegums par 18.09.2020. par organizētās izsoles rezultātiem (pielikumā 18.09.2020.protokols 

Nr.6), ar kuru lūgts atzīt izsoli par notikušu un apstiprināt izsoles rezultātus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 29.jūlija 

lēmuma Nr. Nr.1842 “Par neapbūvēta zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF-Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un 
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izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 24/2020§9),  Izsoles noteikumu 37.punktu, 

Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 18.09.2020. protokolu Nr.6,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

kadastra apzīmējums 8033 003 1937, platība 682 m2, izsoli, saskaņā ar 18.09.2020. 

protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/ personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma pirkuma 

līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 

8033 003 1937, kura platība 682 m2, kas atrodas Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, par nosolīto summu 5500,00 euro (pieci tūkstoši 

pieci simti euro un 00 centi). 

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

Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8033 003 

1937. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.1965 protokola pielikumā. 

 

§46 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka īpašums sastāv no divām zemes vienībām, uz kuras uzbūvēta ēka 

un, lai to nodotu ekspluatācijā, abas zemes vienības ir jāapvieno un jāizveido viens nekustamais 

īpašums.  

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 28.septembrī saņemts /vārds, uzvārds/, deklarētā 

dzīves vieta /adrese/, 28.09.2020. iesniegumu par zemes vienību apvienošanu ,,Āres 29’’, Āres 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt tai adresi, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, turpmāk – iesniegums.  

Izvērtējot iesniegumu un Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts: 

1. Pēc Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmas datiem nekustamā īpašuma ,,Āres 29’’, 

Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330020954, īpašnieks ir /vārds, 

uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000237978). Nekustamais 

īpašums Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

80330020954 un kadatsra apzīmējumu 80330021828. Iesniedzējs ir lūdzis apvienot blakus 

esošas, vienam īpašniekam piederošas un Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā 

reģistrētas zemes vienības. 

2. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas otrais punkts nosaka, ka zemes ierīcības 

projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un 

par to ir pieņemts pašvaldības lēmums. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 16.1. apakšpunktu, 18., 23. un 36.punktu, Saulkrastu 

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 ,,Par Saulkrastu novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

28.09.2020. /vārds, uzvārds/ iesniegumu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašuma ,,Āres 29’’, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kadastra 

Nr.80330020954) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80330020954, zemes platība 

0.0656 ha, un 80330021828, zemes platība 0.0203 ha, izveidojot vienu īpašumu. Zemes 

kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi ,,Āres 29’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 

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

apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,0859 ha. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.1966 protokola pielikumā. 

 

§47 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta centra 2020.gada budžeta izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu sporta centra vadītājas 28.07.2020. iesniegumu, ar kuru lūgts veikt 

grozījumus 2020.gada Saulkrastu sporta centra budžetā, ņemot vērā, ka  Sporta centra rīkotās 

dienas nometnes “Nāc un sportot sāc” (03.08.2020.-14.08.2020.) daļu no izdevumiem sedz vecāku 

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

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (Prot. 

Nr.9/2020§2), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Vecāku finansējums” (ekonomiskās klasifikācijas 

kods (EKK) 21.359) par 3 000,00 EUR. 

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

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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2.1.Palielināt  Saulkrastu sporta centra budžeta (Struktūrvienība 16) izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 2231 (Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai) par 700,00 

EUR; 

2.1.2. EKK 2350 (Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces) par 500,00 EUR; 

2.1.3. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) par 1 800,00 EUR 

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

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

skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1967 protokola pielikumā. 

 

§48 

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējo noteikumu ”Paaugstinātas 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Valsts mērķdotācijas 

apmaksātajām stundām” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Lazdauska informē, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 paredz iespēju diferencēt pedagogu 

likmes, ja skolā ir izstrādāti savi iekšējie noteikumi. Izskaidro, ka tiks diferencēta tikai tā daļa, 

kura tiek saņemta no valsts kā mērķdotācijas un neattiecinās uz pašvaldības apmaksātajiem 

pedagogiem. 

L.Vaidere noskaidro vai izvērtēšana tiks veikta iekšēji. 

I.Lazdauska atbild apstiprinoši. 

G.Vīgants norāda, ka alga būs lielāka, līdz ar to, tie būs papildus izdevumi arī nākamajam gadam. 

Diskusija par valsts un pašvaldības finansējumu pedagogiem. Diskusijā piedalās I.Lazdauska, 

G.Vīgants, A.Ancāns, N.Līcis un O.Vanaga. 

 

Izskatot iekšējo noteikumu ”Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes 

noteikšanas kārtība Valsts mērķdotācijas apmaksātajām stundām” projektu un, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējos noteikumus 

”Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība Valsts 

mērķdotācijas apmaksātajām stundām”. 

 

Lēmums Nr.1968 protokola pielikumā. 

 

§49 

Par iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Deniškāne noskaidro vai ir tikai viena kandidatūra izvirzīta. 
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A.I.Zaharāns informē, ka uz amata vietu bija pieteikušies 24 kandidāti, no kuriem 7 tika aicināti 

uz pārrunām un Konkursa komisija novērtēja minēto pretendenti kā atbilstošāko kandidātu 

iecelšanai Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatā. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, lai Saulkrastu kultūras centrs varētu 

pēc iespējas ātrāk turpināt darbus. 

B.Veide noskaidro, kur pretendente strādāja līdz šim. 

N.Līcis atbild, ka kultūras pilī "Ziemeļblāzma". 

 

Saskaņā ar Saulkrastu kultūras centra vadītāja amata pretendentu vērtēšanas rezultātiem 

(Saulkrastu novada domes Konkursa komisijas, turpmāk – Konkursa komisija, 28.09.2020. sēdes 

lēmums) kā atbilstošāko kandidātu iecelšanai Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatā tiek 

ieteikta Arta Skudrēna. 

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

daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītāju, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta piekto 

daļu, Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 26/2016 

“Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība”, Konkursa 

komisijas 28.09.2020.lēmumu,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Iecelt ARTU SKUDRĒNU (personas kods [..]) par pašvaldības iestādes “Saulkrastu 

kultūras centrs” vadītāju no 2020.gada 5.oktobra. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt ar Artu 

Skudrēnu darba līgumu. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei 15 (piecpadsmit) dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu 

sarakstā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1969 protokola pielikumā. 

 

§50 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Krastā saviļņots” īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Jakuša – Kreituse izskaidro par veiktajām budžeta izmaiņām un informē par projekta saturu un 

vizuālo noformējumu. 

Diskusija par projekta formātu un summas apmēriem. Diskusijā piedalās A.Horsts, I.Jakuša-

Kreituse, A.Aparjode, E.Grāvītis, B.Veide, L.Vaidere un A.Deniškāne. 

 

 2020. gadā tika plānots multimediāls koncerts “Krastā saviļņots”, kura ietvaros īpaši 

Saulkrastu korim ANIMA tiek radīta jauna muzikāla un vizuāla programma. Ārkārtējās situācijas 

(COVID-19)  dēļ pats koncerts tiek pārcelts uz 2021. gadu un kļūst par audio-vizuālu mākslas 

darbu, kurš tiks filmēts un translēts Latvijas Televīzijā. Projektam 2020. gada plānā tika paredzēts 

budžets 10 900 EUR apmērā (EKK 2231 ). Piedzīvojot transformācijas, bija nepieciešams mainīt 

budžeta kodu un līdzekļus novirzīt uz EKK 5140 – nemateriālo ieguldījumu izveidošana.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punkt, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 (L.Vaidere), 

„ATTURAS”- 4 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt 10 883,10 EUR Saulkrastu kultūras centram projekta “Krastā saviļņots” 

īstenošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Palielināt Saulkrastu kultūras centra budžetu (Struktūrvienība 17) klasifikācijas kodu 5140 

(Nemateriālā ieguldījuma izveidošana) par 10883,00 EUR.  

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

4. Paredzēt 2021. gada Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžetā EKK 5140 

(Nemateriālā ieguldījuma izveidošana) finansējumu 14 000,00 EUR apmērā projekta 

īstenošanai. 

 

Lēmums Nr.1970 protokola pielikumā. 

 

§51 

Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020. gada budžeta plānā sarīkojumu 

īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Jakuša-Kreituse lūdz palielināt budžetu, lai pilnvērtīgi varētu īstenot pasākumus uz plānotā biļešu 

ieņēmuma rēķina. 

N.Līcis informē, ka pasākumi, visticamāk, notiksies ārtelpās. 

I.Jakuša-Kreituse informē par pasākumu vizuālo noformējumu un plānoto programmu. 

Diskusija par summas apmēriem. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, I.Jakuša-Kreituse un 

G.Vīgants.  

 

Saulkrastu Kultūras centra budžeta plānā tika paredzēti ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 

8000 EUR apmērā. Budžeta plāns šobrīd tiek pārpildīts, plānotie nākotnes ieņēmumi 5600 EUR - 

ieņēmumi no Kamermūzikas festivāla, ieņēmumi no koncerta “Kas dzīvo mežā”, ieņēmumi no 

koncerta “Klodam Boulingam 90”, ieņēmumi no koncerta “Sonora Vaice. Koncerts Valsts svētku 

noskaņās”. 

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

daļas 2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- 4 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

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

1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju ienākumi no “biļešu realizācijas “(ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK)21.393) par 5600 EUR. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu kultūras centra budžeta 2020.gada izdevumos: 
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2.1.palielināt Saulkrastu kultūras centra budžetu (struktūrvienība 17) EKK 2231 

(izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai) par 5600 EUR, lai finansētu 

2020. gada pasākumus, atbilstoši plānam 

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

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

1.punktā un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1971 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:47 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 06.10.2020. 

 


