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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2020. gada 28. oktobris             Nr.32/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 28. oktobrī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:12 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Nepiedalās deputāti: 

Līga Vaidere (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

N.Līcis informē par Covid-19 izplatību Saulkrastu novada pašvaldībā. 

S.Ancāne ziņo, ka lielākajai daļai darbinieku un pacientu, kuriem bija pozitīvas Covid-19 analīzes, 

nav nekādu simptomu. Informē, ka tiek apzinātas visas kontaktpersonas, kuras bijušas Saulkrastu 

slimnīcas traumpunktā un nodaļā, un informē par veiktajām darbībām vīrusa izplatības apturēšanai 

PSIA “Saulkrastu slimnīca”. Ziņo, ka ir apgrūtināts darbs nodaļā - jo ar pozitīvu rezultātu ir atklāts 

gandrīz visam apkalpojošajam personālam. Informē, ka ir sazinājusies ar Slimību profilakses un 

kontroles centra atbildīgo personu par iespēju Saulkrastu novadā izveidot analīžu testēšanas 

punktu uz konkrētu laiku, lai Saulkrastu iedzīvotājiem būtu iespēja veikt izmeklējumus. 

A.Horsts noskaidro vai Krīzes vadības darba grupa pieņēma kādu lēmumu, kas saistīta ar 

Saulkrastu novada izglītības iestādēm. 

N.Līcis atbild, ka uz doto mirkli lēmumi netika pieņemti, informē, ka Zvejniekciema vidusskolā 

uz doto mirkli mācās 1.-3.klase, Saulkrastu vidusskolā 1.-6.klase. 

 

§1 

Par domes 28.10.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 10.pieņemšanas kārtā  

mailto:pasts@saulkrasti.lv


• Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim E.Grāvītim  

• Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

• Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020.gada budžetā  

• Par pašvaldībai piederošo telpu Zvejniekciema kultūras namā, Atpūtas iela 1B, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

• Par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu  

 

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

par katru jautājumu balsojot atsevišķi. Aicina balsot “Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa 

projektu iesniegumu 10.pieņemšanas kārtā” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim 

E.Grāvītim” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (O.Vanaga), lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis, 

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē Akācijas ielā 7A, 

Saulkrastos, izsoles rezultātu apstiprināšanu” pievienošanu pie darba kārtības. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča atgādina deputātiem, ka jābūt ieslēgtām 

kamerām. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020.gada budžetā” 

pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par pašvaldībai piederošo telpu Zvejniekciema kultūras namā, Atpūtas iela 

1B, Zvejniekciems, 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, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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



Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu (pie TICa)” 

pievienošanu pie darba kārtības. 

 

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

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

I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis ierosina izslēgt no darba kārtības 19.jautājumu “Par projekta “Nordplus Junior 2020” 

ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu” un 26.jautājumu “Par pašvaldības iestādes “Sociālās 

aprūpes māja” diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas 

paaugstināšanu” precizējumu veikšanai. 

Diskusija par kameras ieslēgšanu deputātiem. Diskusijā piedalās A.Horsts, J.Miranoviča, 

A.Ancāns, N.Līcis un B.Veide. 

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 28.10.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.09.2020. domes sēdes un 15.10.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

3. Izglītības darba speciālistes R.Urtānes informācija par aptaujas rezultātiem  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals pie peldvietas 

Koklītes)  

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals Raiņa ielas 

galā, pludmalē)  

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

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

10. Par dotācijas piešķiršanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība”  

11. Par 29.07.2020. domes sēdes lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)  

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

saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

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

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu  

14. Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  



15. Par saistošo noteikumu “Grozījums 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

”Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

16. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

 

Finanšu komitejas lēmumi 

17. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Saulkrastu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu  

18. Par primārā investīciju projekta "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā 1.un 2 kārta" realizāciju  

19. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

20. Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu  

21. Par finansējuma paredzēšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei gājēju infrastruktūrai no 

Zvaigžņu ielas līdz “Saules tiltiņam”, Saulkrastos un Saulrieta takas noejai uz Bērzu ielu  

22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 

nodibinājumiem””  

23. Par iekšējo noteikumu Grozījumi 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos “Iestādes 

“Saulkrastu novada dome” nolikums” apstiprināšanu  

24. Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Sporta un ģimeņu centrs” amatu sarakstā  

25. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pievienotā vērtības nodokļa nomaksai  

26. Par debitora parādu norakstīšanu BDR sporta biedrības Ķeizarmežs  

27. Par saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 

Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai  

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

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

pašvaldības 2020.gada budžetu”” izdošanu  

30. Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2020.-2022.gadam  

31. Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu  

32. Par Saulkrastu pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.09.2020.  

33. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

34. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

35. Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu N.Līcim  

36. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

37. Par jauna īpašuma uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

38. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžeta plānā  

39. Par sadarbību jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam izstrādē  

40. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos  

41. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  



42. Par līdzekļu paredzēšanu 2021. gada budžetā estrādes rekonstrukcijai  

 

Piebalsojamie jautājumi: 

43. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 10.pieņemšanas kārtā 

44. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim E.Grāvītim 

45.  Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

46. Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020.gada budžetā 

47.  Par pašvaldībai piederošo telpu Zvejniekciema kultūras namā, Atpūtas iela 1B, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

48. Par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.09.2020. domes sēdes un 15.10.2020. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 30.09.2020. domes sēdes un 

15.10.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 

ārkārtas sēdes 1.jautājums, kura ir līguma noslēgšanas stadijā, sakarā ar precizējumiem 

pieņemšanas – nodošanas aktā. Informē par notiekošajiem pilsētas projektiem un būvdarbiem.  

A.Horsts informē, ka uz šosejas A1 pie Lilastes ir apgrūtināta ielu šķērsošana un pa velo ceļu nav 

iespējams nokļūt no Saulkrastu novadu uz Carnikavas novadu. Noskaidro vai problēma tiks 

risināta un noskaidro jautājumu par Rožu bulvāri Saulkrastos.  

A.I.Zaharāns atbild, ka Satiksmes ministrs, kad bija ieradies Saulkrastos, tika informēts par 

situāciju uz šosejas A1 pie Lilastes, bet uz doto mirkli nevar sniegt informāciju par darbībām, 

kādas varētu veikt problēmas risināšanai. Informē, ka jautājumā par Rožu bulvāri, Latvijas valsts 

ceļi joprojām nav iesnieguši Saulkrastu novada domei precīzus tehniskos noteikumus, ielu 

apgaismojuma izbūvei.  

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Izglītības darba speciālistes R.Urtānes informācija par aptaujas rezultātiem 

 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne vērš uzmanību, ka pilnvērtīgu un padziļinātāku datu 

analīzi varēs sniegt tikai novembra un decembra Domes sēdēs, jo uz doto mirkli ir noslēgusies 

tikai aptauja un bijusi pirmā diskusija ar pedagogiem. Sniedz prezentāciju par sabiedriskās domas 

aptaujas rezultātiem par izglītības reformu Saulkrastu novadā.  

A.Horsts uzsver, ka minētajā reorganizācijā skolas netiks likvidētas. 

R.Urtāne atbild piekrītoši, ka skolas netiks likvidētas, un informē, ka vienīgais reorganizācijas 

modelis, kurš tiek pieminēts, ir par vienlīdzīgu skolu apvienošanu. 

O.Vanaga noskaidro vai R.Urtāne aptaujas laikā izmantotās metodes arī izmantos tiekoties ar 

vecākiem un bērniem, un vai gūtie rezultāti, pēc tikšanās, ir mainījusi viņas plānus procesa 

īstenošanai. 

R.Urtāne atbild, ka pedagogi vēlas lielāku komunikāciju un publicitāti par reorganizācijas procesu, 

kas arī ietekmē visas iesaistītās mērķauditorijas, kā arī viņu pašu. Ziņo, ka plāno arī turpmāk 

organizēt vairākas videokonferences, kurā tiktos ar visām iesaistītajām mērķgrupām, kurā 

turpinātu stāstīt par datos balstītu reorganizācijas modeli.  

O.Vanaga noskaidro kāda ir vecāku aktivitāte uz neklātienes tikšanos. 

R.Urtāne atbild, ka vecāku aktivitāte ir lielākā kā skolēniem un pedagogiem. 



A.Deniškāne noskaidro, vai iedzīvotāji izprot, ka vārds “reorganizācija” nozīmē skolu 

apvienošana. 

R.Urtāne atbild, ka joprojām tiek saņemti šādi jautājumi, tādēļ uzskata, ka vairākās reizes 

nepieciešams uzsvērt, ka skolas netiks likvidētas, bet gan apvienotas. 

E.Grāvītis lūdz R.Urtānei izsūtīt minētos materiālus visiem deputātiem. 

N.Līcis informē, ka turpinās komunikācija ar vecākiem un nepieciešams rīkot papildus tikšanos ar 

pedagogiem, lai uzklausītu viņu viedokļus kā veidot spēcīgu posmu vidusskolā, lai panāktu, ka 

Saulkrastos ir plašāks izglītības grozs un tiektos uz ģimnāzijas statusu nākotnē.  

Izglītības darba speciālistes ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīv. /adrese/, 21.09.2020. iesniegumu ar lūgumu mainīt 

nekustamā īpašuma ,,Suertes’’, Astra Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads ar kadastra Nr. 

80330033040, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi no individuālo māju apbūves 

zemes, kods 0601, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 

un neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600. 

 Saulkrastu novada dome konstatē. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais lietošanas mērķis ir 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0.2 ha.  

 Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 2.punktu, saskaņā ar 14.10.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu (protokols Nr. 10/2020§3),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt zemes vienībai ,,Suertes’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 80330033040, lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.08 ha. 

2. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektroniskā pasta adresi /e-

pasts/  

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.1974 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 



 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, /vārds, uzvārds/, /adrese/ un /vārds, uzvārds/, 

dzīvojoša /adrese/, 02.10.2020. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalam 

,,Irbes’’ (kadastra Nr.80330040156), Bātciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai,  

- Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”,  

- Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par Saulkrastu 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”,  

- 14.10.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 

10/2020§4),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Irbes’’ (kadastra apz. 80330040156), Bātciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektroniskā pasta adresi /e-

pasts/ 

4. 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.1975 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals pie peldvietas 

Koklītes) 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 13.augustā reģistrēts SIA “Latvijas 

jumti”, reģistrācijas numurs 40203181011, juridiskā adrese: "Ezerkalni", Jūdaži, Siguldas pagasts, 

Siguldas novads, LV-2151 (saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju līdz 2020.gada 

27.janvārim juridiskās personas nosaukums SIA “StarKite”, reģistrācijas numurs 40203181011), 

valdes locekļa (turpmāk – Nomnieks) 2020.gada 12.augusta iesniegums par atteikšanos no zemes 

nomas tiesībām uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.80330011148 (pie peldvietas Koklītes) un 

Nr.80130020246 (Raiņa ielas galā, pludmalē). 

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

1. pamatojoties uz 2019.gada 26.jūnija domes sēdes lēmumu Nr.1217 “Par pašvaldībai 

valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Zvejniekciemā, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, 2019.gada 11.jūlijā starp Domi un Nomnieku tika noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.5.4/Li470 (turpmāk – Līgums) par pieņemšanu nomas lietošanā Saulkrastu 



novada pašvaldības valdījumā esošu nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu 

ar kadastra Nr.80330011148 (pie peldvietas Koklītes), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas 

sastāv no zemesgabala 50 (piecdesmit) m2 platībā. Līgums noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem; 

2. Līguma 7.4.punkts nosaka, ka ja Nomnieks vēlas vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līguma 

darbību, tam par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš rakstveidā jāpaziņo Domei; 

3. uz Nomnieka iesnieguma saņemšanas brīdi, saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

sniegtajiem datiem par Līgumu kopējā parāda summa ar nokavējuma procentiem bija 

228.53 euro (divi simti divdesmit astoņi euro, 53 centi), kuru Nomnieks daļēji apmaksāja 

2020.gada 12.septembrī; 

4. 2020.gada 18.augustā Nomniekam atkārtoti rakstiski tika sniegta informācija par Līguma 

aktuālo parāda summas apmēru un apmaksas kārtību; 

5. saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, 2020.gada 4.oktobrī Domes norēķinu 

kontā ir saņemts maksājums, kas pilnā apmērā sedza nenomaksāto summu, saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.pantu, 

Līguma 7.4.punktu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 14.oktobra  

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ar 2020.gada 1.oktobri izbeigt 2019.gada 11.jūlijā noslēgto zemes nomas  līgumu ar SIA 

“Latvijas jumti”, reģistrācijas numurs 40203181011, juridiskā adrese: "Ezerkalni", Jūdaži, 

Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2151 (saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo 

informāciju līdz 2020.gada 27.janvārim juridiskās personas nosaukums SIA “StarKite”, 

reģistrācijas numurs 40203181011), par Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā esoša 

nekustamā īpašuma daļas – neapbūvēta zemes gabala ar kadastra Nr.80330011148 (pie 

peldvietas Koklītes), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas sastāv no 50 (piecdesmit) m2 

platībā, nomu. 

2. Administratīvās nodaļas juristiem sagatavot un noslēgt rakstisku vienošanos par zemes 

nomas līguma izbeigšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1976 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Latvijas jumti” (zemes gabals Raiņa ielas 

galā, pludmalē) 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 13.augustā reģistrēts SIA “Latvijas 

jumti”, reģistrācijas numurs 40203181011, juridiskā adrese: "Ezerkalni", Jūdaži, Siguldas pagasts, 

Siguldas novads, LV-2151 (saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju līdz 2020.gada 

27.janvārim juridiskās personas nosaukums SIA “StarKite”, reģistrācijas numurs 40203181011), 

valdes locekļa (turpmāk – Nomnieks) 2020.gada 12.augusta iesniegums par atteikšanos no zemes 



nomas tiesībām uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.80330011148 (pie peldvietas Koklītes) un 

Nr.80130020246 (Raiņa ielas galā, pludmalē). 

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

1. pamatojoties uz 2019.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.1128 “Par pašvaldībai 

valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, 2019.gada 7.maijā starp Domi un Nomnieku tika noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.5.4/Li296 (turpmāk – Līgums) par pieņemšanu nomas lietošanā Saulkrastu 

novada pašvaldības valdījumā esošu nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemes gabalu 

ar kadastra Nr.80130020246 (Raiņa ielas galā, pludmalē), kas sastāv no zemes gabala 50 

(piecdesmit) m2 platībā. Līgums noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem; 

2. Līguma 7.4.punkts nosaka, ka ja Nomnieks vēlas vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līguma 

darbību, tam par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš rakstveidā jāpaziņo Domei; 

3. uz Nomnieka iesnieguma saņemšanas brīdi, saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

sniegtajiem datiem par Līgumu kopējā parāda summa bija 610.23 euro (seši simti desmit 

euro, 23 centi), tajā skaitā nokavējuma procenti; 

4. 2020.gada 18.augustā Nomniekam rakstiski tika sniegta informācija par Līguma parāda 

summas apmēru un apmaksas kārtību; 

5. 2020.gada 12.septembrī Domes norēķinu kontā tika saņemts daļa no parāda summas 

586,32 euro apmērā ar paskaidrojumu “Par 1., 2., 3.ceturkšņiem”. Ar saņemto maksājumu 

586,32 euro apmērā netika dzēsta Līguma kopējā parāda summa, kā rezultātā Domes 

juriste telefoniski sazinoties ar Nomnieku, noskaidroja, ka veikti maksājumi par lielāku 

summu un, kā apliecinājums par veiktajiem maksājumiem, tika solīts nosūtīt 

internetbankas maksājumu uzdevumus Domei. 2020.gada 1.oktobrī Dome pārbaudot 

informāciju par Līguma maksājumiem, sagatavoja un izsūtīja atkārtotu izejošo vēstuli Nr. 

8.9/2020/IZ1625 “Par zemes nomas līgumu neizpildītajām saistībām” ar informāciju par 

aktuālo Līguma parāda apmēru ; 

6. saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, 2020.gada 4.oktobrī Domes norēķinu 

kontā ir saņemts maksājums, kas pilnā apmērā sedz nenomaksāto summu, saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.pantu, 

Līguma 7.4.punktu, Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 14.oktobra  

sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2020§7) 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ar 2020.gada 1.oktobri izbeigt 2019.gada 7.maijā noslēgto zemes nomas  līgumu ar SIA 

“Latvijas jumti”, reģistrācijas numurs 40203181011, juridiskā adrese: "Ezerkalni", Jūdaži, 

Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2151 (saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo 

informāciju līdz 2020.gada 27.janvārim juridiskās personas nosaukums SIA “StarKite”, 

reģistrācijas numurs 40203181011), par Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā esoša 

nekustamā īpašuma daļas – neapbūvēta zemes gabala ar kadastra Nr.80130020246 (Raiņa 

ielas galā, pludmalē), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas sastāv no 50 (piecdesmit) m2 

platībā, nomu. 

2. Administratīvās nodaļas juristiem sagatavot un noslēgt rakstisku vienošanos par zemes 

nomas līguma izbeigšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 



 

Lēmums Nr.1977 protokola pielikumā. 

 

A.Horsts noskaidro, vai tiks organizēta iepriekšējo zemes gabalu atkārtota izsole. 

N.Līcis atbild, ka uz domes sēdi būs jāsagatavo lēmumprojekts ar izsoles noteikumiem un 

mērķiem. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns informē, ka ir izstrādājis izsoles noteikumus, 

kurus plānots izskatīt nākamajā Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē kopā ar 

jautājumiem par tirdzniecības vietām Saulkrastu novadā. 

  

§8 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 29.septembrī saņemts /vārds, 

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, iesniegums “Par zemes nomu” (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā 

izteikts lūgums piešķirt zemi nomā 1113 m2 platībā esošās apbūves uzturēšanai, nekustamā 

īpašuma adrese: Lazdu iela 24, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Ar Saulkrastu pilsētas zemes komisijas 1998.gada 28.septembra lēmumu Nr.119, 2.& “Par 

zemes piešķiršanu lietošanā Saulkrastu pilsētā” /vārds, uzvārds/ piešķirta zeme lietošanā 

Saulkrastu pilsētā, Lazdu ielā 24, 1113 m2. 

Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas būvvaldes 2004.gada 28.jūlija Izziņu par nekustamo 

īpašumu (Nr.127) zemes gabalā Lazdu ielā 24, Saulkrastos, esošo būvju īpašnieki: /vārds, 

uzvārds/, personas kods [..]. Ēku un būvju raksturojums: dzīvojamās mājas jaunbūve un 

saimniecības ēka.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktu, un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, Saulkrastu novada 

dome (turpmāk – Dome) ar 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10§30.) 

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/, zemes piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā” (turpmāk – Lēmums) /vārds, uzvārds/, personas kods [..], izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības uz apbūvētu zemes gabalu 1113 m2 platībā Lazdu ielā 24, Saulkrastos, 

Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8013 001 0289, un Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un 

uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība Lazdu iela 24, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 001 0289, platība 1113 m2. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000527524 datiem, nekustamā īpašuma (zemes) Lazdu iela 24, Saulkrasti, 

Saulkrastu nov., kadastra numurs 8013 001 0289, 1113 m2 platībā (Žurnāls 

Nr.300003543903(20.11.2013), lēmums 27.11.2013, tiesnesis Helmuts Naglis), īpašnieks ir 

Saulkrastu novada pašvaldība. Nekustamais īpašums apgrūtināts ar Rīgas jūras līča 5 km 

ierobežotas saimnieciskās darbības joslu – 0,1113 ha, un zemes īpašniekam nepiederošām būvēm 

ar kadastra apzīmējumiem: 80130010289001, 80130010289002. 

 Ņemot vērā, ka uz Domei piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības Lazdu iela 24, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 8013 001 0289, atrodas /vārds, uzvārds/ 

valdījumā esošas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumiem 80130010289001, 80130010289002 

(ēkas (būves) nav ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti), starp Domi un ēku 



(būvju) tiesisko valdītāju pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, kuras rodas uz 

likuma pamata.  

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, no 2020.gada 9.oktobra Iesnieguma iesniedzējas /vārds, 

uzvārds/, personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas adrese /adrese/. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu, persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, iegūst zemes 

nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas 

līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk 

var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav 

atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks 

par 10 gadiem, un persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu.  

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 109.punktā noteikts, ja dzīvojamās 

ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zemesgabals piešķirts ar apbūves tiesībām 

saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu zemesgabala lietošanas tiesības ir izbeigušās, šādu 

zemesgabalu iznomā pašvaldība. 

Saskaņā ar Noteikumu 113.punktu, zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par Noteikumu 5.punktā minēto, tas ir, ne mazāk 

kā 28 euro).   

Noteikumu 114.1.apakšpunktā noteikts, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 

1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā 

valdītāja būves, kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir 

ierakstāmas kā patstāvīgi īpašuma objekti, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

 Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, iznomātā zemes 

gabala ar platību 1113 m2 kadastrālā vērtība ir EUR 12666,00. Saskaņā ar Noteikumu 113.punktu 

iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 189,99 (bez PVN 21%), un Noteikumu 

114.1.apakšpunktu – nomas maksai piemērojams koeficients 1,5 uz laiku līdz /vārds, uzvārds/ 

piederošās ēkas (būves) ar adresi: Lazdu iela 24, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160, būs 

ierakstītas Zemesgrāmatā,  līdz ar to, piemērojot  1,5 koeficientu, nomas maksa gadā ir EUR 

284,99 (bez PVN 21%). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 

29.septembra iesniegumu “Par zemes nomu”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, 

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

apbūves tiesības noteikumi” 109., 113.punktu, 114.1.apakšpunktu, un saskaņā ar Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 14.10.2020. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.10/2020/§8), 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa, 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.novembra par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 

Lazdu iela 24, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 001 0289, 1113 m2 

platībā, nomu. 

2. Zemes nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2020.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa (piemērojot koeficientu 1,5) EUR 284,99 (divi simti astoņdesmit 

https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums


četri euro 99 centi), EUR 59,85 (piecdesmit deviņi euro 85 centi) 21% PVN, kopā EUR 

344,84 (trīs simti četrdesmit četri euro 84 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/ uz viņas deklarētās 

dzīvesvietas adresi: /adrese/. 

 

Lēmums Nr.1978 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums nomāt 

zemi 0,095 ha, kas atrodas “Vēsma 7”, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, jo zeme 

nepieciešama dārza mājas uzturēšanai. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

Ar Saulkrastu novada domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu (protokola izraksts 

Nr.13§40.) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/” (turpmāk – Lēmums), dome 

nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz apbūvētu zemes 

vienību 0,095 ha platībā  “Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 80330031169.  

 Ar Saulkrastu novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts 

Nr.10§70.) “Par zemes vienības “Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību 

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

pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330031169, 0,095 ha. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas  

nodalījumu Nr.100000537207, nekustamā īpašuma (zemes) “Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330031169, 950 m2 platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada 

pašvaldība (Žurn.Nr.300003713644 (17.09.2014), lēmums 23.09.2014, tiesnese Antra Tiltiņa). 

Nekustamais īpašums apgrūtināts ar ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,013 ha. 

Uz zemes vienības atrodas citai personai piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 

80330031169001. 

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

Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov. atrodas /vārds, uzvārds/ piederoša būve – dārza māja, ar kadastra apzīmējumu 

80330031169001 (ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts). 

 Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju 

reģistrs) datiem, /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 2009.gada 8.martā ir miris. 

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, Iesnieguma iesniedzēja, /vārds, uzvārds/, personas kods 

[..], ir /vārds, uzvārds/ meita. 



Ņemot vērā, ka /vārds, uzvārds/ ir miris, un viņam piederošo dārza māju pārvalda un lieto 

meita /vārds, uzvārds/, 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 0,095 ha kadastrālā vērtība 2020.gadā ir EUR 5081,00. Saskaņā 

ar Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 25,41 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 2020.gada 16.septembra iesniegumu, 

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 14.oktobra sēdes atzinumam (protokols 

Nr.10/2020/§9), 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa, 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.novembra par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Vēsma 7”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 003 

1169, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 003 1169,  0,095 ha platībā, nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 25,41 (divdesmit pieci euro 41 centi) un EUR 5,34 (pieci 

euro 34 centi) 21% PVN, kopā EUR 30,75 (trīsdesmit euro 75 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 

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


zemes nomas maksu.  

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

 

Lēmums Nr.1979 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par dotācijas piešķiršanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 2020.gada 7.oktobrī  Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) ir saņemts biedrības 

“Vidzemes zvejnieku biedrība” (turpmāk - Biedrība) iesniegums, kurā norādīts, ka veicot 

Saulkrastu pilsētas teritorijas upju apsekošanu, konstatēts, ka bebru nodarītos postījumus var 

raksturot kā infrastruktūras bojāšanu, upe tiek aizsprostota ar bebru aizsprostiem, kas rada ūdens 

līmeņa paaugstināšanu aizsprostu  apkārtnēs, apkārtnes appludināšanu un koku bojāšanu. Tāpat 

bebru dambis ir būtisks šķērslis lašveidīgo zivju migrācijai augšup pa straumi uz nārsta vietām. 

Biedrība izteic piedāvājumu sadarbojoties ar Domi organizēt bebru pārvietošanu, ievērojot 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

Dome konstatē, ka ar Biedrību 2020.gada oktobrī ir noslēgts līgums par dotācijas 

piešķiršanu pasākumu īstenošanai , kas saistīti ar regulāru Saulkrastu novada upju un pieguļošās 

jūras piekrastes apsekošanu zivju aizsardzības pasākumu nodrošināšanai. Saulkrastu novada 

domes 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu” zivju aizsardzības pasākumu nodrošināšana bija paredzēts, 

piešķirt dotāciju EUR 1000 apmērā, taču līgums tika noslēgts par dotācijas piešķiršanu EUR 500 

apmērā, ņemot vērā, ka 2020.gadā pasākumu īstenošanai 3 mēnešu garumā dotācijas apjoms ir 

nesamērīgs. 

Ņemot vērā, ka Biedrības piedāvātā sadarbība sniedz būtisku lietderību saistībā ar zivju 

aizsardzības pasākumu īstenošanu, nodrošinot arī pretplūdu pasākumu realizēšanu, kas ietilps 

pašvaldības autonomās funkcijās (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts) 

2020.gada 14.oktobra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, tika pieņemts lēmums 

atbalstīt bebru radīto seku likvidēšanu un ierosināt Domei piešķirt dotāciju bebru radīto seku 

likvidēšanai, nepiešķirtās dotācijas apjomā, proti, EUR 500 apmērā un noslēgt līgumu. 

Izvērtējot dotācijas piešķiršanas tiesiskumu, konstatēts, ka atbilstoši  Domes 2019.gada 25. 

septembra iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu 

biedrībām un nodibinājumiem” (turpmāk - Noteikumi) Biedrība atbilst finansējuma piešķiršanas 

nosacījumiem, jo: 

1) Biedrības juridiskā adrese (Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu novads) ir reģistrēta 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un tās aktivitātes tiek īstenotas / realizētas 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā; 

2) Biedrības darbība atbilst Noteikumu 5.2.punktam, proti - piesaista vietējos resursus un 

brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos pasākumos; 

3) Finansējuma piešķiršanas mērķis atbilst Noteikumu 6.6.apakšpunktā noteiktajam - veicināt 

sabiedrības līdzdalību vides un dabas aizsardzībā; 

4) plānotās aktivitātes notiek Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Tāpat dome konstatē, ka pieteikums pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam 

ir iesniegts 2019.gada 8.oktobrī, proti atbilstoši Noteikumu 12.punktam, taču ir konstatēta 

nepieciešamība izmainīt aktivitātes, kam Domes finansējums tiek piešķirts, bet nemainot 

sākotnējo mērķi. 

 

 Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.un 27.punktu, 



Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi 

par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, Domes 2019.gada 25. septembra 

iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 

nodibinājumiem” un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 14.oktobra 

atzinumu (protokols Nr. 10/2020§10), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju EUR 500 (pieci simti euro) apmērā bebru radīto seku likvidēšanai, zivju 

aizsardzības pasākumu īstenošanai un pretplūdu pasākumu nodrošināšanai.  

2. Noslēgt līgumu par dotācijas piešķiršanu Lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1980 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par 29.07.2020. domes sēdes lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti) 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 2020.gada 29.jūlija Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.1874 

“Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “Kafijas pasaule”, tika pieņemts lēmums iznomāt SIA “Kafijas 

pasaule”, reģistrācijas numurs 40103476661, juridiskā adrese Zeltrītu iela 20-32, Mārupe, LV-

2167, Saulkrastu novada domes mantu – bruģētu laukumu 1 (viena) kvadrātmetra lielumā pie 

publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā par nosacīto nomas maksu 50.00 

EUR (piecdesmit eiro 00 centi), slēdzot nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu, nomas līgumā nosakot 

nomnieka pienākumu uz sava rēķina nodrošināt nepieciešamo elektrības pieslēgumu. 

Domē 2020.gada 20.augustā reģistrēts UAB “OSAMA” filiāles “Osama Distributors” 

pārstāvja 2020.gada 9.jūlija vēstule “Par karsto dzērienu automātu uzstādīšanu”, kurā lūgts Domei 

izvērtēt iespēju un sniegt atļauju uzstādīt karsto dzērienu automātus pie Saulkrastu tūrisma 

informācijas centra (zaļās atkritumu tvertnes vietā) un pie Baltās kāpas autostāvietas biļešu 

automāta vai sabiedriskās tualetes. Ņemot vērā, ka abi pretendenti izvēlējušies karsto dzērienu 

automātu izvietot vienā vietā, ievērojot publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma normas, Domei ir būtiski un svarīgi panākt, lai pašvaldības manta 

tiktu izmantota likumīgi, novēršot tās izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā rezultātā, 

saskaņā ar 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”, Domei finansiāli lietderīgi ir organizēt izsoli par bruģēta 

laukumu 1 (viena) kvadrātmetra lielumā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, par nosacīto nomas maksu 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) nomu. 

Pamatojoties uz: 

- iepriekš norādīto, 

- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, 

- 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”, 



- atbilstoši Saulkrastu novada domes 14.10.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.10/2020/§12), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, 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), tehnisku iemeslu dēļ lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās M.Kišuro, 

 

NOLEMJ:  

1. Atcelt 2020.gada 29.jūlija Domes sēdes lēmumu Nr. 1874 “Par nomas līguma slēgšanu ar 

SIA “Kafijas pasaule”,  

2. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas mantas – bruģēta laukuma 1 (viena) 

kvadrātmetra lielumā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

par nosacīto nomas maksu 50.00 EUR/mēnesī (piecdesmit eiro 00 centi), nav iekļauts 

pievienotās vērtības nodoklis, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās mantas – bruģēta laukuma 1 (viena) 

kvadrātmetra lielumā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

izsoles noteikumus. 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 20.11.2020. plkst.11.00 rīkot bruģētā laukuma 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1981 protokola pielikumā. 

 

§12 

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

saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka grozījumi veikti, lai pašvaldības policijas amatpersonas varētu 

sastādīt lēmumu un šo lēmumu iedzīvotāji varētu apstrīdēt pašvaldības policijas priekšniekam. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 

novadā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu 

(14.10.2020. protokols Nr.10/2020§16) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību 

Saulkrastu novadā”” . 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 



sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.1982 protokola pielikumā. 

 

§13 

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

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

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

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

peldvietu lietošanu”” un, pamatojoties uz 14.10.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.10/2020§17) un  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

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

un peldvietu lietošanu”””. 

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

to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.1983 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

Nr.40003344207, valdes priekšsēdētāja 23.09.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apz.80130040156 sadalīšanu,  

 Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, Saulkrastu novada dome 

konstatē: 

1. Pēc Valsts Zemes dienesta datiem nekustamā īpašuma ,,Ķīšupe’’, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr.80130010002, tiesiskais valdītājs ir Saulkrastu novada pašvaldība’’. 

Zemes īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

2. Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80130010157 

un 80130040156. 

Pamatojoties uz: 



- likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 8.panta trešo daļu, kas nosaka, ka uz valsts vārda Satiksmes ministrijas 

personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem 

valsts transporta un sakaru komunikācijas, 

- Ministru kabineta 29.11.2009. gada  noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu 

un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksti”,  

- Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, 
- Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu,  

- 14.10.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 

10/2020§18),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 

zemes vienību ‘’Kīšupe’’, ar kadastra apz. 80130040156, veidojot patstāvīgu īpašumu, 

atbilstoši 1.pielikumam.  

2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu ,,Autoceļš A1 Ķīšupe’’, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, platība 0.1 ha, nosakot lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

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

platība 0.1 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Zemes īpašums ‘’Kīšupe’’, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ierakstāms Zemesgrāmatā uz 

Saulkrastu novada pašvaldības vārda. 

4. Administratīvajai nodaļai lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai 

,,Latvijas valsts ceļi’’ uz e-pastu: LatvijasValsts.celi@lvceli.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.1984 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par saistošo noteikumu “Grozījums 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 

”Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums par precizējumu saistošajos noteikumos, 

papildinot saistošos noteikumus ar šādu punktu: “Fiziskām personām, uz savā īpašumā vai 

lietošanā esošas zemes, ir pieļaujama mājsaimniecības ietvaros lūzušo zaru un koku, krūmu un 

dzīvžogu kopšanas rezultātā nozāģēto zaru dedzināšana, ja  tas apkārtējiem iedzīvotājiem nerada 

traucējošas smakas”. 

A.Horsts aicina deputātus atbalstīt minēto priekšlikumu par grozījumiem saistošajos noteikumos, 

sakarā ar iedzīvotāju iesniegtajām sūdzībām.  

O.Vanaga noskaidro vai nebūtu nepieciešams norādīt laika periodu, kurā varēs dedzināt zarus. 

N.Līcis atbild, ka var norādīt laika periodu. 

mailto:LatvijasValsts.celi@lvceli.lv


E.Grāvītis noskaidro ar ko minētie grozījumi atšķiras no vienkārša ugunskura kurināšanas savā 

privātīpašumā. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča atbild, ka ugunskuri tam paredzētajās vietās ir 

atļauti. 

V.Spitane papildina, ka nav aizliegts kurināt malku, kura skaitās kā apkures veids, bet gan aizliegts 

dedzināt lielas zaru kaudzes. 

A.Horsts atkārtoti aicina atbalstīt grozījumus, jo daudzi iedzīvotāji informējuši, ka vēlas sakopt 

savus dārzus. 

Diskusija par laika perioda norādīšanu, kad būtu atļauta zaru dedzināšana. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, A.Ancāns, E.Grāvītis, J.Miranoviča, O.Vanaga, A.Horsts un A.Deniškāne. 

N.Līcis ierosina saistošo noteikumu grozījumos norādīt laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, 

kad ir pieļaujama zaru dedzināšana. Aicina balsot par iesniegto priekšlikumu par grozījumiem 

saistošajos noteikumos precizēšanu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

   

2020.gada 12.oktobrī saņemts domes deputāta iesniegums, kurā lūgts grozīt 2011.gada 

26.oktobra saistošos noteikumu Nr.12 “Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”, 

paredzot iespēju atkritumu radītājam savā īpašumā dedzināt lūzušus zarus un krūmu, koku un 

dzīvžogu kopšanas rezultātā nozāģētus zarus.  

Pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (14.10.2020. 

protokols Nr.10/2020 §19) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums 2011.gada 

26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ”Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu 

novadā” . 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.1985 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 



Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, ir saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas Ritas Brīvkalnes  2020. gada 9. oktobra iesniegums par Ivetas Sviklānes ievēlēšanu 

Saulkrastu novada bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas locekli. 

Ievērojot Bāriņtiesas likuma 9. pantā piektajā daļā noteikto, Dome pirms bāriņtiesas 

locekļa apstiprināšanas amatā, ir pārliecinājusies par Ivetas Sviklānes atbilstību Bāriņtiesu likuma 

11. panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. un 6. punktā minētajām prasībām. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 

15. pantam attiecībā uz amatu savienošanas ierobežojumiem, Dome konstatē, ka Iveta Sviklāne 

neieņem nevienu no minētajiem amatiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā 

atrodas bāriņtiesa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 8. punktu, kurš nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par 

aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 

21. panta pirmās daļas 26. punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmās daļas noteikto, ka bāriņtiesas 

locekli ievēlē pašvaldības dome uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 

2020. gada 14. oktobra sēdēs atzinumu ( protokols Nr.6/2020§3)  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ievēlēt IVETU SVIKLĀNI (personas kods [..]) par Saulkrastu novada bāriņtiesas locekli 

ar 2020. gada 2. novembri. 

2. Lēmums ir spēkā no 2020. gada 2. novembra līdz 2025. gada 1.novembrim.  

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldību amatu sarakstā. 

4. Administratīvās nodaļas lietvedei nodot lēmuma norakstu Ivetai Sviklānei.  

 

Lēmums Nr.1986 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Saulkrastu novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu inventarizāciju veikšanu atbilstoši 2018. gada 13. februāra Ministru 

kabineta noteikumu “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” Nr. 87 un 2003.gada 

21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 41.1.apakšpunktu un IV.nodaļu ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Noteikumi par 

inventarizāciju veikšanu Saulkrastu novada pašvaldībā”. 

Pamatojoties uz 16.09.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.9/2020§39), 

2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju” 41.1.apakšpunktu un IV.nodaļu 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, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 



NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Saulkrastu 

novada pašvaldībā”. 

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

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015. gada 

25.novembra iekšējie noteikumi Nr. IeN 7/2015  “Noteikumi par inventarizācijas norises 

kārtību” 

 

Lēmums Nr.1987 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.41 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.51 

 

§18 

Par primārā investīciju projekta "Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā 1.un 2 kārta" realizāciju 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020. gada 15. maija ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru 

Autostāvvietas un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta) tika 

apstiprināts kā pašvaldības primārais investīciju projekts. Pamatojoties uz Domes lēmumu, 

projekti tika iesniegti izvērtēšanai aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē, kā arī pilnveidots 

būvprojekts un organizēta iepirkuma procedūra. Iesniedzot projektu Valsts kasē, nebija 

noslēgusies iepirkuma procedūra, kā arī apzinātas izmaksas 0,4 kV gaisvadu līnijas pārbūvei 

Ainažu ielā, Saulkrastos, kas saskaņā ar būvprojektu jārealizē kopā ar būvniecības darbiem. 

Iepirkuma rezultātā kopējās būvdarbu izmaksas ievērojami pārsniedza plānotās projekta izmaksas.  

2020. gada 20. augustā Dome pieņēma lēmumu atkārtoti iesniegt projektu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā aizņēmuma saņemšanai, precizējot projekta 

summas atbilstoši iepirkumam. 2020. gada 29. septembrī Domē saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas rīkojums Nr. 510 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 

saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuru saņemts atbalsts projekta realizācijai un 

nosacījums, ka divu mēnešu laikā pašvaldībai jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums projekta 

realizācijai.  

2020. gada 16. septembra Domes finanšu komitejā tika virzīts izskatīšanai jautājums par 

aizņēmuma ņemšanu projekta realizācijai. Ņemot vērā ziemas tuvošanos, projektu realizēt 2020. 

gadā tehniski paspēt nav iespējams.  

Ņemot vērā minētos apstākļus un projekta apjomīgās izmaksas, Finanšu komiteja sniedza 

atzinumu (Prot.Nr.9/2020§28), ka projekta realizācija jāveic 2021. gadā, piesaistot publisko 

finansējumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 

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

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

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

 



N.Līcis informē, ka deputāts Ivars Veide uz doto mirkli nepiedalās balsošanā. 

 

NOLEMJ:  

1. Atteikties no  primārā investīciju projekta “Autostāvvietas un ietves izbūve Ainažu iela, 

Saulkrastos, Saulkrastu pagastā (1. un 2 kārta) realizācijas 2020. gadā, kas tiek finansēts 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, 

kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” noteiktajā kārtībā. 

2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pašvaldības aizņēmumu 

un galvojumu kontroles pārraudzības padomi par projekta atsaukšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1988 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2020.gada 5.oktobrī saņemts Iepirkumu 

komisijas locekļa Bruno Veides iesniegums “Par izslēgšanu no Iepirkumu komisijas”. 

Ar Domes 2018.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr.612 “Par iepirkumu komisijas sastāva 

apstiprināšanu” Bruno Veide apstiprināts par Iepirkumu komisijas locekli.  

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

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

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

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

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

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

daļas 1.punktu, Saulkrastu novada domes 2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu 

(protokols Nr. 10/2020§7), 

 

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

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

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

 

N.Līcis informē, ka deputāts Ivars Veide joprojām nepiedalās balsošanā. 

 

NOLEMJ:  

1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Bruno Veidi (personas kods 

[..]).  

2. Iecelt Administratīvās nodaļas juristi Jutu Bērziņu (personas kods [..]) par Iepirkumu 

komisijas locekli, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu Iepirkumu komisijā ar 

Administratīvās nodaļas jurista amatu un Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas 

locekļa amatu. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 



Lēmums Nr.1989 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka uz doto mirkli Saulkrastu novada pašvaldībā ir spēkā esošas dzīvojamo 

telpu īres maksas, kuras ir nesamērīgi zemas un neatbilst šī brīža tirgus situācijai Saulkrastos. Vērš 

uzmanību, ka dzīvokļos, kuri pieder pašvaldībai, dzīvo ne tikai sociāli mazāk aizsargātās cilvēku 

grupas, bet arī cilvēki, kuriem ir darbs un ienākumi. Informē, ka, lai pašvaldība varētu ieguldīt 

šajos dzīvokļos un veicinātu dzīvokļu īpašnieku vēlmi nopirkt minētos dzīvokļus, ir nepieciešams 

pārskatīt dzīvojamo telpu īres maksas atbilstoši kadastrālajai vērtībai. 

A.Horsts uzskata, ka būtu jānorāda aptuvenas summa par m2. Noskaidro kārtību kā tiks pārdoti 

minētie dzīvokļi. 

J.Miranoviča izskaidro, ka tie īrnieki, kuri dzīvo šajos dzīvokļos, pamatojoties uz to, ka nav 

deviņdesmitajos gados to privatizējuši, ir pirmpirkuma tiesības uz šo dzīvokli un izsoles šajos 

gadījumos netiek rīkotas. Ja īrnieks vēlas iegādāties šo dzīvokli, tad viņš iesniedz pašvaldībai 

iesniegumu un tad pašvaldība veic dzīvokļa novērtējumu un piedāvā pircējam konkrētu summu 

par kuru var iegādāties dzīvokli. Informē, ka ir jau saņemts iesniegums no īrnieka par interesi 

iegādāties dzīvokli. 

A.Horsts noskaidro vai novērtējumu apmaksās pašvaldība vai dzīvokļa pircējs. 

J.Miranoviča atbild, ka sākotnēji apmaksā pašvaldība, bet pēc tam īrniekam ir jāatlīdzina. 

O.Vanaga noskaidro, kādēļ šie dzīvokļi ir jāpārdod. 

Diskusija par īres tiesību mantošanu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča un O.Vanaga. 

G.Lāčauniece noskaidro cik šāda veida dzīvokļu ir Saulkrastos. 

J.Miranoviča nevar uz doto mirkli atbildēt. 

A.Horsts noskaidro vai nauda, kas tiks saņemta par katru dzīvokli tiks uzskaitīta un vai tā tiks 

investēta, konkrētajā īpašumā, pēc nepieciešamības. 

J.Miranoviča atbild, ka nauda tiks uzskaitīta kā pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai, nevis 

konkrētam dzīvoklim. 

Juriste Juta Bērziņa papildina, ka lēmuma 8.punktā ir noteikts, ka īres maksas peļņu novirzīt 

Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai. 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, viena no Saulkrastu 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.   

Pašvaldības īpašumā un valdījumā ir dzīvojamais fonds ar 21 dzīvokļiem, kurus tā ieguvusi 

īpašumā likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” kārtībā. Uz šī lēmuma 

sagatavošanas brīdi ir noslēgti 20 dzīvojamo telpu īres līgumi. Pašvaldības rīcībā esošais 

dzīvojamais fonds lielākajā tā daļā ir apmierinošā vai sliktā, un pat neapmierinošā tehniskā 

stāvoklī, un tā sakārtošanai ir nepieciešami būtiski finanšu līdzekļi. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunkts nosaka, ka 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 

maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu). Likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu. 

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” (turpmāk – Likums) 2.panta pirmo daļu 

dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. 

Likuma 11.¹ pantā noteikts, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās 



pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka 

gadījumā, ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā 

noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldības dome var noteikt zemāku 

īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot tajā peļņu. 

 Līdz šī lēmuma sagatavošanas brīdim pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksa tiek 

aprēķināta atbilstoši Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija lēmumam “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību  

un vienota īres līguma projekta apstiprināšanu (sēdes protokols Nr. 7§27), ar kuru atbilstoši 

Likuma 11.panta otrajai daļai noteikts, ka dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamām telpām 

pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem veido:  

1. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (peļņa). dzīvojamo 

telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir: 

1.1.labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,12 EUR/m2 ;  

1.2.dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,10 EUR/m2 ;  

1.3.dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,05 EUR/m2 

2. īres maksas daļa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kas ir proporcionāla attiecīgās 

izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopība vai pārvaldnieks (apsaimniekotājs) (apsaimniekošanas izdevumi).  

Ar 2015.gada 27.maija lēmumu noteiktā īres maksa stājās spēkā ar 2015.gada 1.augustu. 

No minētā brīža īres maksas apmērs nav mainīts. Noteiktās īres maksas apmērs nesedz izdevumus, 

kādi nepieciešami, lai uzturētu labā kārtībā pašvaldības dzīvokļus un to ir nepieciešams pārskatīt.  

Spēkā esošās īres maksas vienlaikus kropļo dzīvokļu īres tirgu un ir nesamērīgi zemas. Personai, 

saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā uz noteiktu laiku, jārēķinās ar to, ka 

palīdzībai nav patstāvīga rakstura, un tā sniegta, lai noteiktā laika periodā sniegtu personai atbalstu 

(Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada 3.oktobra spriedums lietā Nr. 420259018).  

Civillikuma 2120.pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmajā 

daļā noteikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā. 

Judikatūrā (Augstākās tiesas Senāta 2011.gada 16.novembra lēmums lietā Nr.SKC-

195/2011) tiek atzīts, ka Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulā (EK) 1722/2005 “Par 

mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” norādīto var pielietot kā vienu no kritērijiem īres 

maksā iekļaujamās peļņas daļas aprēķināšanai. Minētās regulas pielikumā tiek norādīts, kā tīrais 

darbības rezultāts būtu aprēķināms, piemērojot nemainīgu, reālu gada peļņas normu 2,0 %-2,5 % 

no tīrās vērtības īpašnieku apdzīvoto mājokļu fondam pašreizējās cenās. Ar pašreizējo cenu tiek 

saprasta kadastrālā vērtība.  

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

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

11., 11.¹, 12. pantu, 13.panta otro daļu, Civillikuma 2120.pantu, Publiskas personas finanšu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 5.pantu, Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas 2020.gada 14. oktobra atzinumu (protokols Nr. 10/2020§13), Saulkrastu novada 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 14. oktobra atzinumu (protokols Nr. 10/2020§8),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldībā dzīvojamo telpu vienotu klasifikāciju pēc 

labiekārtojuma līmeņa:  



1.1. Labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvošanai piemērota telpa, kas nodrošināta ar 

šādiem pamatpakalpojumiem – centrālapkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi, 

kanalizācijas pieslēgumu, sadzīves atkritumu izvešanu; 

1.2. Dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām ir dzīvošanai piemērota telpa, kas nodrošināta 

ar šādiem pamatpakalpojumiem – lokālo centrālo vai krāsns apkuri, vannu/dušu, 

aukstā ūdens apgādi, kanalizācijas pieslēgumu, sadzīves atkritumu izvešanu; 

1.3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzīvošanai piemērota telpa, kas nodrošināta ar 

šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, aukstā ūdens apgādi ārpus dzīvojamās 

telpas un sadzīves atkritumu savākšanu. 

2. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksu (turpmāk – īres maksa) dzīvojamām telpām 

pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem veido: 

2.1. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (peļņa); 

2.2. īres maksas daļa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kas ir proporcionāla 

attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un kuru nosaka attiecīgās dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks (apsaimniekotājs) 

(apsaimniekošanas izdevumi). 

3. Pašvaldības peļņas daļa gadā ir no 2,0% - 2,5 % apmērā no dzīvokļa kadastrālās vērtības, 

ņemot vērā dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmeni: 

3.1. Labiekārtota dzīvojamā telpa – 2,5%; 

3.2. Dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām – 2,3%; 

3.3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām ir – 2%.  

 

4. Pašvaldības dzīvojamām telpām īres maksa tiek aprēķina pēc šādas formulas: 
                 

                            ĪM= Īaps+ (DzKv x K%/ Dzīv.Plat./12), kur  

 

ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru/mēnesī;  

Īaps – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās telpas 

kopējās platības vienu kvadrātmetru);  

 DzKv – dzīvojamās telpas kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts 

zemes dienesta datiem;  

K% - koeficients no 2-2,5 % (saskaņā ar Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas 

(EK) 1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” pielikuma 

1.1.apakšpunktu) un šī lēmuma 3.punktu; 

 Dzīv.Plat.- dzīvojamās telpas kopējā platība kvadrātmetros;  

12– divpadsmit mēneši. 

(DzKv x K%/ Dzīv.Plat./12) – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas 

lietošanu (peļņa) 

 

5. Noteikt, ka papildus īres maksai, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai 

maksājami šādi maksājumi: 

5.1. citi pakalpojumi, kurus nodrošina pārvaldnieks (apsaimniekotājs), vai cits 

pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmumiem; 

5.2. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļu maksājumi; 

5.3. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā 

zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētais dzīvoklis ir mājā, kas 

atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes; 



5.4. kredīta maksājumi par ēkas siltummezgla rekonstrukciju/izbūvi, ēkas remontu un 

citām ar ēkas uzturēšanu saistītajām vajadzībām, ja izīrētais dzīvoklis ir mājā, kurai ir 

ņemts kredīts un par kredīta ņemšanu ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. 

 

6. Atbrīvot pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieku no dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko 

īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (peļņa) 100% apmērā un samazināt 

dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus 1/3 daļas apmērā, ja par dzīvojamo telpu 

ar personu ir noslēgts sociālās dzīvojamās telpas īres līgums un tā atbilst Saulkrastu novada 

domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

noteiktajam. Ja ar personu ir noslēgts sociālās dzīvojamās telpas īres līgums, persona ir 

tiesīga pieprasīt dzīvokļa pabalstu par komunālajiem pakalpojumiem Saulkrastu novada 

domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 

kārtībā.  

7. Novada attīstības nodaļai līdz kārtējā gada 1.februārim apkopot aktuālos datus par 

dzīvojamo māju kārtējā gada uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar pārvaldnieka 

pārvaldīšanas izdevuma tāmi. 

8. Lēmuma 4.punktā noteikto īres maksas peļņu novirzīt Pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai.  

9. Noteikt, ka šī lēmuma 4.punktā noteikto īres maksas daļu par dzīvojamo telpu lietošanu 

no jauna slēdzamajiem īres līgumiem piemēro no 2020.gada 1.novembra, bet attiecībā 

uz jau izīrētajām dzīvojamām telpām no 2021.gada 1.maija.  

10. Finanšu un grāmatvedības nodaļai sadarbībā ar Nekustamā īpašuma speciālistu 1 (viena) 

mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža sagatavot aprēķinus par īres maksas daļu, 

ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (peļņu) pašvaldības īpašumā esošajiem 

dzīvokļiem, ievērojot šī lēmuma 4.punktā minēto formulu un iesniegt Dzīvokļu un 

dzīvesvietas deklarācijas komisijai.  

11. Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijai 2 (divu) mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža brīdināt dzīvokļu īrniekus par lēmumā noteiktās īres maksas piemērošanu, 

norādot īres maksas paaugstināšanas iemeslus un finansiālo pamatojumu un datumu, no 

kurai laika tiks paaugstinātas īres maksas.  

12. Ievērojot šī lēmuma 9.punktā noteiktos termiņus, Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas 

komisijai sagatavot vienošanās pie dzīvokļu īres līgumiem par īres maksas peļņas daļas 

paaugstināšanu.  

13. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 

lēmums “Par Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanas kārtību  un vienota īres līguma projekta apstiprināšanu (sēdes 

protokols Nr.7§27).  

14. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.  

15. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.1990 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par finansējuma paredzēšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei gājēju infrastruktūrai no 

Zvaigžņu ielas līdz “Saules tiltiņam”, Saulkrastos un Saulrieta takas noejai uz Bērzu ielu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai ir atrasta firma, kas veiks šos projektēšanas darbus, ja lēmumā jau ir 

norādīta konkrēta summa. 



N.Līcis izskaidro, ka visticamāk ir veikta cenu apzināšana. 

 

Lai nodrošinātu drošu gājēju plūsmu, samazinātu antropogēno slodzi kāpu zonā un 

pludmales apmeklētājus virzītu pa tiem paredzētu infrastruktūru posmā no Zvaigžņu ielas līdz 

“Saules tiltiņam”, kā arī nodrošinātu noeju no jaunizbūvētās koka laipas Baltajā kāpā uz Bērzu 

ielu, nepieciešamas izstrādāt tehnisko dokumentāciju projekta īstenošanai. Pašlaik gājēju celiņš 

šķērso privātas teritorijas, kā arī pēdējā gada laikā ir saņemti vairāki iedzīvotāju lūgumi nodrošināt 

drošu iedzīvotāju nokļūšanu pludmalē minētajā posmā. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 2020. gada 14. oktobra atzinumu (protokols Nr.10/2020§9),  likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Paredzēt finansējumu 2021. gada Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu pozīcijā 

“Administrācija” (Struktūrvienība 0111, izmaksu mērķis M613, V.F. 06.600) 4659,00 

EUR) apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā 5420 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma 

īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība), kas paredzēts tehniskās dokumentācijas 

izstrādei. 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļai veikt nepieciešamo 

dokumentācijas sagatavošanu projektēšanas uzsākšanai. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1991 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un 

nodibinājumiem”” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par finansējuma piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis, J.Miranoviča 

un V.Spitane. 

E.Grāvītis noskaidro vai šiem noteikumiem nevajadzētu būt publiski pieejamiem. 

J.Miranoviča atbild, ka minētie noteikumi tiks publicēti Saulkrastu pašvaldības mājas lapā. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 30.jūnijā saņemta SIA “Revidents un grāmatvedis” 

vēstule Nr.140 “Par Saulkrastu novada domē veiktajām revīzijām”, kurā norādīts, ka izlases veidā, 

pārbaudot piešķirto finansējumu atskaišu iesniegšanas termiņu ievērošanu ar līgumā noteiktajam, 

datu salīdzināšana ar pirmdokumentiem, konstatētas nepilnības, netiek savlaicīgi nodrošināta 

atskaišu iesniegšana, kā rezultātā, tiek ieteikts sekot līdzi atskaišu iesniegšanas termiņiem par 

piešķirto finansējumu izlietojumu un stingrāk izvērtēt vai piešķirt finansējumu, ja nav iesniegtas 

atskaites. 

Ievērojot iepriekš norādīto un, lai nodrošinātu pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu 

racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu izlietošanu, nepieciešami grozījumi 2019.gada 

25.septembra Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumos IeN37/2019 „Noteikumi par 

finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem”. 



Pamatojoties uz konstatēto, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 

atbilstoši Saulkrastu novada domes 14.10.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumam 

(Prot.Nr.10/2020/§10), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

25.septembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma 

piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem””. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Komunikāciju un tūrisma nodaļas vadītājai publicēt iekšējos noteikumus Saulkrastu 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv pēc to stāšanās spēkā. 

 

Lēmums Nr.1992 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par iekšējo noteikumu Grozījumi 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos “Iestādes 

“Saulkrastu novada dome” nolikums” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka tika veikti grozījumi noteikumos, sakarā ar izmaiņām personālsastāvā.  

 

2020.gada 11.martā domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 1639 “Par grozījumiem pašvaldības 

amatu sarakstā” (Prot.Nr.9/2020§3), kas paredzēja no 2020.gada  1.aprīļa izveidot Saulkrastu 

novada domes Administratīvajā nodaļā vienu jaunu amata vietu “Izglītības darba speciālists”. 

2020.gada 30.jūnija domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 1815 “Par reorganizāciju iestādē 

Saulkrastu novada dome un Saulkrastu tūrisma informācijas centrā” (Prot.Nr.20/2020§33), kas 

paredzēja ar 2020.gada 30.septembri likvidēt amata vietas “Sabiedrisko attiecību vadītājs” un 

“Sabiedrisko attiecību speciālists” Saulkrastu novada domes Administratīvajā nodaļā un ar 

2020.gada 1.oktobri izveidot Saulkrastu novada domē jaunu nodaļu “Komunikācijas un tūrisma 

nodaļa”. 

Ievērojot augstāk minētās izmaiņas ir veikti grozījumi pašvaldības iestādes “Saulkrastu 

novada dome” nolikumā. 

Pamatojoties uz 14.10.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.10/2020§11), un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 (B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, I.Veide), 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Grozījumi 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos 

“Iestādes “Saulkrastu novada dome” nolikums””. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1993 protokola pielikumā. 

http://www.saulkrasti.lv/


 

§24 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Sporta un ģimeņu centrs” amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Aparjode izskaidro, ka tiek veikti grozījumi, lai būtu vienlīdzīgas darba slodzes apkopējām. 

 

Izvērtējot Saulkrastu sporta un ģimeņu centra apkopēju slodzes un noslodzi, un ņemot vērā 

to, ka Saulkrastu sporta un ģimeņu centram nav amata vietas – sētnieks, bet kopjamā teritorija 

ārpus telpām ir apjomīga, nepieciešams palielināt apkopējas slodzi no 0,75 uz 1 veselu slodzi, 

tādējādi nodrošinot daļas teritorijas uzkopšanu, un pamatojoties uz 2010.gada 30.novembra 

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

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

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

14.10.2020. sēdes (prot. Nr. 10/2020§13) atzinumu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. No 2020.gada 1.novembra izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta un 

ģimeņu centrs” amatu sarakstā, atjaunojot amata vietu “Apkopējs” no 0,75 uz 1 (vienu) 

amata vienību.  

2. Veikt grozījumus 2020.gada 30.jūnija Saulkrastu novada domes sēdes lēmuma Nr.1816 

(Prot.20/2020§34) “Par iestādes “Jauniešu māja” un iestādes “Saulkrastu sporta centrs” 

reorganizāciju” Saulkrastu novada domes iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” 

amatu sarakstā (lēmuma 3.punkts) 8.punktā , izsakot to šādā redakcijā: 

Nr.p

.k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

8 13 

Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

II B Apkopējs 9112 01 2 608 3 506 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1994 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pievienotā vērtības nodokļa nomaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kuri ieņēmumi tiek aplikti ar PVN. 

N.Līcis atbild, ka Kultūras centra biļešu ieņēmumi. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants izskaidro, ka tika palielināts plāns biļešu ieņēmumiem. 

 



Lai nodrošinātu budžeta iestāžu pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk PVN) maksājumus 

2020.gadā, nepieciešams piešķirt papildus finansējumu PVN maksājumu nodrošināšanai, jo 

2020.gadā ir saņemti lielāki ienākumi ar PVN maksājumiem. 

Izskatot Saulkrastu novada domes 14.10.2020. Finanšu komitejas atzinumu (protokols 

Nr.10/2020§15) par nepieciešamību piešķirt papildus finansējumu PVN maksājumiem un, 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 4 500,00 EUR, lai 

apmaksātu pašvaldības PVN maksājumus 2020.gadā. 

2. Palielināt izdevumu pozīciju “Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās - 

PVN” (Struktūrvienība 0111, M215, V.F. 01.110) ekonomiskās klasifikācijas kodu 

(turpmāk EKK) 2512 (Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) par 4 

500,00 EUR. 

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1995 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par debitora parādu norakstīšanu BDR sporta biedrības Ķeizarmežs 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka ir saņemts lēmums no zvērināta tiesu izpildītāja, ka piedziņa nav 

iespējama un lieta ir izbeigta. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 6. augustā saņemts zvērināta tiesu 

izpildītāja Andra Spores paziņojums un akts Nr.00072/041/2020–AKT par piedziņas 

neiespējamību no BDR sporta biedrība Ķeizarmežs, reģ.nr.50008066271 (turpmāk – Biedrība). 

Tiesu izpildītājam bija iesniegts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 10.jūnijā 

izdots lēmums Nr.312/2300/3 par parāda piedziņu par labu Domei 4647,72 Ls vai 6613,11 eur 

apmērā: 3238,06 eur pamatparāds, 3238,06 eur līgumsods, valsts nodeva 129,52 eur, tiesas 

izdevumi 7,47 eur. Visu šo gadu laikā Biedrībā nav notikusi nekāda saimnieciskā darbība un 

2020.gadā Dome papildus ir samaksājusi Andrim Sporem 99,12 eur par piedziņas izpildi 

(piedziņas apjoms 0,00 eur).  

Pamatojoties uz iepriekš norādīto un:  

- likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

Ministru kabineta 13.02.2018 noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 87.punktu, 

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

2020.gada 30.septembra iesniegumu “Par debitora parāda norakstīšanu”, kas izskatīts 

2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.10/2020§16),  

 



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

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. Izslēgt no uzskaites un atzīt pārējos izdevumos BDR sporta biedrības Ķeizarmežs 

(reģ.nr. 50008066271), debitora parādu 6613,11 euro (seši tūkstoši seši simti trīspadsmit  

eiro 11 centi). 

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

un vērtības samazinājuma izslēgšanu. 

3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

J.Rudzīte. 

 

Lēmums Nr.1996 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par saistošo noteikumu „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 

Saulkrastu novadā” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē, ka noteikumi ir papildināti ar mobilo higiēnas 

pakalpojumu. 

A.Horsts informē, ka noteikumu 12.4.punktā minēts, ka klientam ir pienākums “sociālā 

pakalpojuma saņemšanas laikā nebūt alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 

apreibinošo vielu ietekmē.” Noskaidro, kā sociālā dienesta darbinieks to izvērtēs. 

K.Mozga atbild, ka aprūpē esot personas ar atkarības problēmām un ja problēmas ir saasinātas, tad 

Latvijas Samariešu apvienība sniedz informāciju par to un Sociālais dienests pieslēdzas situācijas 

risināšanai.  

 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa 

noteikumiem “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un, ņemot 

vērā, ka 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, kas noteic, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, 

ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma (šādā gadījumā 

sagatavo jaunu noteikumu projektu) ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts Par sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā. 

Izskatot saistošo noteikumu “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību  

Saulkrastu novadā” un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 

2020.gada 14.oktobra atzinumu (protokols Nr.6/2020§5), Finanšu komitejas atzinumu 

(14.10.2020. protokols Nr.10/2020§17) un, pamatojoties uz likuma “Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā”. 



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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.1997 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 29.09.2020. un 06.10.2020. iesniegumus par 

papildus finansējuma piešķiršanu pabalstu izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 14.10.2020. sēdē (protokols Nr.10/2020§18), 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, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 860,00 euro, lai 

izmaksātu pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 860,00 euro (Struktūrvienība 03, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 360,00 EUR un ekonomiskās 

klasifikācijas kods 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem neaprēķina iemaksas) par 500,00 EUR.  

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1998 protokola pielikumā. 

 

§29 

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

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

pašvaldības 2020.gada budžetu”” izdošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Vīgants informē, ka tiks ietverti arī tagadējie domes lēmumi par budžeta grozījumiem, tādēļ būs 

precizējumi saistošajos noteikumos. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītāja 

sagatavotos grozījumus par 2020.gada budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kas sagatavoti, 

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām pašvaldības 

budžetā laika posmā no 2020.gada augusta līdz 2020.gada oktobrim un, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu, 2018.gada 31.oktobbra 

iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 18/2018 “Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 



apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” un Saulkrastu novada domes 14.10.2020.gada 

14.oktobra Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.10/2020§19), 

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

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

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), 

 

NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 

noteikumos Nr.SN1/2020 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2020.gada budžetu”. 

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

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.1999 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programma 2020.-2022.gadam 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro, kādus darbus ir paredzēts veikt šogad. 

G.Vīgants informē, ka šogad ir paredzēts finansējums gājēju ietves atjaunošanai, novadgrāvju un 

ielu apgaismojuma uzturēšanai. 

A.I.Zaharāns atbild, ka šogad ir plānots pabeigt Ainažu ielas asfalta deformācijas šuves, ietvju 

sēdināšanu, Cepļu ceļa un zem dzelzceļa tilta nobrauktuves restaurēšanu. 

N.Līcis informē, ka būtiski būtu jāatjauno grants ceļi. 

A.I.Zaharāns papildus informē, ka ir arī paredzēta ceļa seguma nomaiņa Jūras prospektā no 

Melnsila ielas pa labi. 

 

Ar 25.03.2020. domes lēmumu Nr. 1664 “Par Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu 

fonda izlietošanu vidējā termiņa programmu 2020.-2022. gadam” ir apstiprināta Saulkrastu novada 

pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2020.-2022. gadam.  

Ar 27.05.2020. domes lēmumu Nr. 1778 “Par papildus līdzekļu piešķiršanu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu iekšējās elektroapgādes pilnīgai pārbūvei un automātikas nomaiņai” 

25.03.2020. domes lēmuma Nr. 1664 pielikums “Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda 

finansējuma izlietojums 2020.-2022. gadam” ir izteikts jaunā redakcijā. 

Ar 13.07.2020.ārkārtas domes lēmuma Nr. 1833 “Par gājēju pārejas un celiņu izbūve 

izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos” ir izteikts jaunā redakcijā. 

Izskatot ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. 69/19 

ietvaros izpildīto darbu atskati par laika periodu no 2020.gada janvāra līdz 2020.gada augustam, 

un, lai nodrošinātu Saulkrastu novada ceļu un ielu uzturēšanu 2020.gada oktobra, novembra un 

decembra mēnešos, nepieciešams apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu 

fonda izlietošanas vidēja termiņa programmā.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, un Finanšu komitejas 2020.gada 

14.oktobra atzinumam (Prot.Nr. 10/2020 §21), 

 



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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt 13.07.2020. ārkārtas domes lēmuma Nr. 1833 pielikumu “Saulkrastu novada 

pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2020.-2022.gadam” 

jaunā redakcijā. 

 

Lēmums Nr.2000 protokola pielikumā. 

§31 

Par atļauju pašvaldībai pieņemt ziedojumu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi biedrības “For Better”, 

reģistrācijas Nr.40008286742 (turpmāk – ziedotājs)  iesniegumu par velotrases “BTA Velozinis 

Lielpilsēta B” dāvinājumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā ziedotājs piedāvā dāvināt 

velotrasi, kas sastāv no septiņām konstrukcijām. Trases kopējā vērtība ir 6600 EUR (seši tūkstoši 

septiņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Dāvinājumā ir iekļauta trases konstrukciju 

transportēšana no ražošanas telpām Rīgā, Nautrēnu 12 un uzstādīšanas vietu Saulkrastos 

Noliktavas ielā 10, kā arī trases uzstādīšanas darbi. Velotrases konstrukcijas imitē pilsētā 

sastopamus šķēršļus. Velotrases mērķis – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 

velosipēda braukšanas prasmju uzlabošana drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta 

uz ceļa negadījumu incidentu mazināšanu.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 

Likums) 14.panta pirmajā daļā noteikts, ka par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu 

līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem. 

Ņemot vērā, ziedotāja iesniegumā norādīto ziedojuma mērķi – velotrases izbūve, lai 

veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, velosipēda braukšanas prasmju uzlabošanu 

drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa negadījumu incidentu mazināšanu, 

tas uzskatāms par ziedojumu publiskas institūcijas vajadzībām. Likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punkts, kā pašvaldības autonomo funkciju, cita starpā, noteic iedzīvotāju 

veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanas nodrošināšanu. 

Likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir 

aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskas vai juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida 

mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. Likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka 

valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida 

mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba 

organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona 

un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts 

amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Minētajā gadījumā dāvinājums uzskatāms par 

dāvinājumu tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ziedotājam, kā juridiskajai 

personai - biedrībai “For Better”, reģistrācijas Nr.40008286742, kurai ar 2019.gada 2.augusta 

lēmumu Nr. 30.6-8.71/265838 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (lēmums stājies 

spēkā ar 2019.gada 9.augustu) ar Domi nav noslēgti nekādi līgumi, tas nav piedalījies nevienā no 

Domes rīkotajiem iepirkumiem, ziedojums neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

kā arī nepastāv citas saistības, kuru dēļ attiecīgā ziedojuma pieņemšana var veicināt Domes 



nonākšanu interešu konflikta situācijā. 

  Ņemot vērā, minēto, ziedotājs ir uzskatāms par neiesaistītu trešo personu likuma izpratnē 

un Dome ziedojumu var pieņemt. 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

14.panta trešo daļu, 2020.gada 14.oktobra Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.10/2020§22),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut Saulkrastu novada domei pieņemt biedrības “For Better”, reģistrācijas 

Nr.40008286742, ziedojumu, kura mērķis ir izveidot velotrasi “BTA Velozinis Lielpilsēta 

B” Noliktavas ielā 10, Saulkrastos, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, velosipēda braukšanas prasmju uzlabošanu drošos apstākļos bērniem un 

pusaudžiem, kas vērsta uz ceļa negadījumu incidentu mazināšanu; 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar biedrību 

“For Better”, reģistrācijas Nr.40008286742, norādot (ziedojuma) dāvinājuma summu 6600 

EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju turpmākos divus gadus.  

 

Lēmums Nr.2001 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par Saulkrastu pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem uz 01.09.2020. 

 

Ziņo N.Līcis, ka izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī PII “Rūķītis” ir 229.30 EUR, Saulkrastu 

vidusskolā 105.00 EUR un Zvejniekciema vidusskolā 101.96 EUR. 

 

Mainoties izglītojamo skaitam Saulkrastu novada pašvaldībā uz 01.09.2020., jāveic ir 

pārrēķins viena izglītojamā izmaksu aprēķinam uz 01.09.2020. Saulkrastu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs.  

Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes pārrēķins par 

savstarpējiem norēķiniem uz 01.09.2020. tika sagatavots un izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 14.10.2020. sēdē (protokols Nr.10/2020§23). 

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

kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,” 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 



norēķiniem uz 01.09.2020. 

 

Lēmums Nr.2002 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

K.Mozga informē, ka ir papildināti saistošie noteikumi ar jaunu pabalsta veidu krīzes situācijā, 

tehniskā palīglīdzekļa iegādei, ja tehniskais palīglīdzeklis nav norādīts valsts kompensējamo 

tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, kā arī papildināti noteikumi, norādot viena pārtikas talona vērtību 

– 2 euro. 

A.Horsts noskaidro summas apmēru par tehniskajiem palīglīdzekļiem. 

K.Mozga atbild, ka pabalsta apmērs ir līdz minimālai darba algai valstī, kuri šogad ir 430 euro, 

savukārt, ja nākamgad minimālā darba alga mainīsies, tad tie būs 500 euro. 

Diskusija par pabalsta veidiem. Diskusijā piedalās N.Līcis un K.Mozga. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu un, 

pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (14.10.2020. protokols Nr.6/2020§4) un 

Finanšu komitejas atzinumu (14.10.2020. protokols Nr.10/2020§25) likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu 

novadā””. 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2003 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Satiksmes ministrijas, reģ.Nr.90000088687, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 

pilnvarotās personas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs, reģ.nr. 

90009225180, juridiskā adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, 15.10.2020. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādi zemes gabala ,,Skultes osta-1’’ (kadastra Nr.80330010168), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80330010169, platība 29.009 ha, pamatojoties uz: 



- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai,  

- Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”,  

- Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 

“Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamam īpašumam ,,Skultes osta-1’’ (kadastra Nr. 80330010168), 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80330010169, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkuma centram uz e-pastu: vamoic@vamoic.gov.lv. 

4. 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.2004 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu N.Līcim 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja N.Līča 13.10.2020. iesniegumu par pabalsta 

piešķiršanu un pamatojoties uz: 

- Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, 

- 2019.gada 28.augusta Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma 49.punktu, 

- Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra Saulkrastu novada domes deputātu 

atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 16.6.punktu un 17.punktu, 

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

- 13.10.2020. N.Līča iesniegumu, 

 

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

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

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

N.Līcis, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 

izmaksātu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, veicot iemaksu N.Līča  algas kontā. 

2. Palielināt deputātu budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 0112, ekonomiskās 

klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no 

mailto:vamoic@vamoic.gov.lv


kuriem aprēķina iemaksas) par 180,00 EUR un ekonomiskās klasifikācijas kods 1228 

(Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem neaprēķina iemaksas) 

par 250,00 EUR.  

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2005 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 20.10.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādi zemes gabalam ,,Bajāri’’ (kadastra Nr.80330030879), Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai,  

- Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”,  

- Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par Saulkrastu 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Bajāri’’ (kadastra apz. 80330030879), Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz e-pastu:/e-pasts/.  

4. 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.2006 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par jauna īpašuma uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē  

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustama īpašuma specialists Artis Blankenbergs informē par 

nekustamā īpašuma atrašanās vietu. 

 

Lai būtu iespējams realizēt projektu ,,Jūras prospekta pārbūve’’, ar 29.05.2019. Saulkrastu 

novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.1186 “Par nekustamā īpašuma daļas 



atsavināšanu”, tika nolemts iegādāties no privātīpašuma ,,Jūras prospekts 1’’, (kadastra Nr. 

80330010751) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemi 0.0058 ha platībā.  

Ar 27.05.2020. Domes sēdes lēmumu Nr. 1737 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un 

nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu”, tika nolemts noslēgt pirkuma – pārdevuma 

līgumu. 29.06.2020. tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.5.11/Li325 par zemes 

vienībām Jūras prospektā. 

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, Domes Novada attīstības nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālista 21.09.2020. iesniegumu par jauna īpašuma ,,Jūras prospekts A’’, 

(kadastra Nr.80330011619) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uzņemšanu 

grāmatvedības bilancē, 31.07.2019. Domes sēdes lēmumu Nr.1250 ,,Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’, ar kuru nolemts atdalīts 

zemes īpašumu ,,Jūras prospekts A’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

0.0058 ha platībā un SIA ,,Latio’’ veiktajiem zemes vērtējumiem, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības bilancē, 

kontā zeme zem ēkām un būvēm, īpašumu ,,Jūras prospekts A’’, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330011619) ar 2020.gada 1.oktobri: 

1.1. Zemes vienība ar kadastra apz.80330011586, zemes platība 0.0045 ha, vērtība 180 

eur; 

1.2. Zemes vienība ar kadastra apz.80330011587, zemes platība 0.0013 ha, vērtība 50 eur; 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2007 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2020.gada budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka p.i. H.Brūnas 20.10.2020. 

iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžeta Ekonomiskās klasifikācijas 

kodā (EKK) 2250, sakarā ar ieņēmumu pozīcijas “Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem” 

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1.Palielināt ieņēmumu pozīciju “Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem (EKK 10.154)” 

par 5 000,00 EUR. 

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

2.1.Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05) budžeta izdevumu 

plānu EKK 2250 (Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi) par 1 500,00 EUR, lai 



norēķinātos par VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

2.2.Palielināt izdevumu pozīcijas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (Struktūrvienība 

0111, M214) budžeta izdevumu plānu EKK 2275 (Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem) par 3 500,00 EUR. 

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

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

un 2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2008 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par sadarbību jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam izstrādē 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai šī projekta ietvaros tiks piesaistīti jauni speciālisti. 

N.Līcis atbild, ka darbs būs apjomīgs un būs jāpiesaista jauns speciālists vai arī ārpakalpojums.  

 

Atbilstoši “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pielikumam 

“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”, kurš 

stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā, sākot ar 2021. gada 1.jūliju Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā (administratīvais centrs – Saulkrasti) ietilps četras teritoriālās vienības – Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts un Skultes pagasts.  Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas 

ievēlētā pašvaldību dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, nepieciešams izstrādāt Saulkrastu novada attīstības programmu – vidēja termiņa 

plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības 

attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai.  

Saskaņā ar 2020. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 

(turpmāk – Noteikumi) 3.punktu, valsts mērķdotāciju plānošanas dokumentu izstrādei piešķir tai 

jaunizveidojamā novada pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju 

reģistra datiem 2020. gada 1. janvārī. Savukārt Noteikumu 6.punkts nosaka, ka valsts 

mērķdotācijas līdzfinansējumu var piešķirt ne vairāk kā 36 200 euro apmērā no šim mērķim 

paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.  Noteikumi nosaka kārtību un iesniedzamos dokumentus 

mērķdotācijas saņemšanai, tajā skaitā, Noteikumu 1.pielikums nosaka, ka Valsts reģionālās 

attīstības aģentūrā ir jāsniedz informācija, kas apliecina  jaunajā novadā ietilpstošo pašvaldību 

dalību plānošanas dokumenta izstrādē.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 

likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.pantu un 61.pantu, Ministru kabineta 2020. gada 13. 

oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam (turpmāk-

Programma)  izstrādi.  



2. Aicināt Sējas novada domi un Limbažu novada domi piedalīties Programmas izstrādē.  

3. Administratīvajai nodaļai 2 nedēļu laika no lēmuma spēkā stāšanās sagatavot sadarbības 

līguma projektu starp Saulkrastu, Sējas un Limbažu novada domēm Programmas izstrādei, 

nosakot, ka Sējas novada domei un Limbažu novada domei ir pienākums deleģēt savus 

pārstāvjus darbam pie Programmas izstrādes.  

4. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju slēgt sadarbības līgumu ar Sējas novada domi un Limbažu 

novada domi par Programmas izstrādi.  

5. Izpilddirektoram organizēt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu mērķdotācijas 

saņemšanai Programmas izstrādei.  

6. Novada attīstības nodaļai līdz 2020. gada 30. novembrim izstrādāt un iesniegt Domei 

izskatīšanai Programmas darba uzdevumu  un izpildes laika grafiku. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.2009 protokola pielikumā. 

 

 

§40 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis, ka Saulkrastu novada domes 2020.gada budžetā bija paredzēta dotācija 5000,00 euro 

apmērā Latvijas kamaniņu sporta federācijai, un informē, ka pašvaldība, uz doto mirkli, finansē 

kamaniņu sportu un šo dotāciju plānots novirzīt jaunu kamaniņu un sporta inventāra iegādei. 

E.Grāvītis informē, ka citās iestādēs finansējumu, kurā bijis ietaupījums, tiek novirzīts 

neparedzētiem gadījumiem. Noskaidro, kādēļ minētais finansējums tiek novirzīts pamatlīdzekļu 

iegādei. 

A.Aparjode izskaidro, ka dotācija bija paredzēta budžetā un netiks piešķirta biedrībai, tādēļ minētā 

summa paliek pašvaldībai un sporta centrs iegādāsies pamatlīdzekļus. Informē, ja dotācija būtu 

piešķirta biedrībai, tad iegādātās kamanas nepiederētu sporta centram, bet lai tās būtu sporta centra 

īpašumā kā pamatlīdzeklis, dotācija tiek novirzīta sporta centram, lai iegādātos bērniem kamanas. 

Diskusija par balsošanas kārtību. Diskusijā piedalās A.Aparjode un J.Miranoviča. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (N.Līcis, A.Horsts, S.Ancāne, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 2 (B.Veide, I.Veide), „ATTURAS”- 5 (M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Aparjode, 

 

Lēmums nav pieņemts 

 

§41 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu 2 (divu)  ceļu projektu realizāciju 2020.gadā, bija nepieciešams pieprasīt 2 

(divus) aizņēmums. Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padome ir apstiprinājusi pieprasītos aizņēmums Saulkrastu novada pašvaldībai, lai 

realizētu projektu "Jūras prospekta pārbūve no Upes ielas, virzienā uz Aģes upi, Zvejniekciemā” 

un projektu "Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, 



Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”, līdz ar to, jāveic Saulkrastu novada 

ieņēmumu un izdevumu palielināšana.  

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

ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2020.gada 

23.septembra lēmumu un 2020.gada 21.oktobra lēmumu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu plāna pozīciju 

“Aizņēmumi” (EKK F400200001) par 304 228,00 EUR. 

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

2.1. samazināt “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība 

0111, V.F. 06.600) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija valsts un pašvaldību komersantiem)  par 260 000,00 EUR; 

2.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu plānu šādā 

pozīcijā: 

2.2.1. izdevumu pozīciju “Projekts “Jūras prospekta pārbūve Zvejniekciemā”” 

(Struktūrvienība 0111, P5251, V.F. 04.510) EKK 5213 (Transporta būves) par 

152 202,00 EUR; 

2.2.2. izdevumu pozīciju “Projekts “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku, 

Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā” (Struktūrvienība 0111, P5252, V.F. 04.510) EKK 5213 

(Transporta būves) par 322 026,00 EUR; 

2.2.3. izdevumu pozīciju “Saulkrastu Sociālais dienests” (Struktūrvienība 081, M811, 

V.F. 10.700) EKK 5212 (Nedzīvojamās ēkas) par 90 000,00 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.2010 protokola pielikumā. 

 

Plkst. 16.57 deputāts I.Veide pamet videokonferenci. 

 

§42 

Par līdzekļu paredzēšanu 2021. gada budžetā estrādes rekonstrukcijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka esošais asfaltētais laukums tiks šķērsots ar elektrības komunikācijām un 

sakaru komunikācijām, kopskatā pēc projekta īstenošanas asfaltētais laukums vizuāli nesaskanēs 

ar jaunizbūvēto un labiekārtoto estrādes teritoriju. Ziņo, ka būvnieks ir piedāvājis pēc 

komunikāciju nomaiņas uzlikt jaunu asfaltu vai uzklāt bruģa segumu. 

M.Petruševica informē, ka lēmumprojektā ir norādīta neprecīza summa, nevis 70 180,00 EUR, bet 

nepieciešami papildus līdzekļi 70 650,00 EUR apmērā. 

N.Līcis izskaidro, ka notika apvienotais iepirkums, gan par projektēšanu, gan par būvniecību un 

pirms iepirkuma rīkošanas tika izstrādātas skices, ņemot vērā tā brīža budžeta iespējas. Informē 



par plānoto rekonstrukciju Saulkrastu estrādē. Ziņo, ka izskatot visas iespējas, tika apsvērta iespēja 

nomainīt visu esošo akmens segumu uz bruģakmens segumu. 

Diskusija par plānoto bruģakmens seguma izvietošanu estrādes laukumā. Diskusijā piedalās 

E.Grāvītis un N.Līcis. 

A.Horsts aicina estrādes projekta vizualizāciju ievietot Saulkrastu mājaslapā. 

A.I.Zaharāns atbild, ka projektā tiks veiktas korekcijas un pēc tā izpildes, tad varētu ievietot 

mājaslapā. 

N.Līcis sniedz informāciju par paredzētajiem darbiem estrādes rekonstrukcijas projektā. 

G.Lāčauniece noskaidro vai estrādei tiks izgatavots jumts. 

N.Līcis atbild, ka minētajā projekta jumts nebūs. 

 

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Salacgrīvas novada domi 

un Limbažu novada domi īsteno projektu “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā Vidzeme””. Saulkrastu 

novada dome projekta ietvaros ir apņēmusies atjaunot Saulkrastu estrādi. Lai īstenotu projekta 

mērķi un sasniegtu projektā paredzētos rādītājus, 2020. gada 3. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA 

“Tilts” par Neibādes parka un estrādes kompleksa rekonstrukciju Saulkrastos. Līguma ietvaros 

paredzēta būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība. Saskaņā ar tehnisko 

dokumentāciju, asfaltētais laukums pie estrādes ēkas paredzēts sākotnēji kā saglabājama 

konstrukcija. Ņemot vērā, ka būvniecības laikā esošajā asfaltētajā laukumā tiks veikta asfalta 

seguma zāģēšana sēdvietu lietus ūdens kanalizācijas izbūvei, kā arī esošais laukums tiks šķērsots 

ar elektrības komunikācijām un sakaru komunikācijām, kopskatā pēc projekta īstenošanas 

asfaltētais laukums vizuāli nesaskanēs ar jaunizbūvēto un labiekārtoto estrādes teritoriju. Lai 

nodrošinātu Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem arhitektoniski estētisku publisko 

infrastruktūru, ir nepieciešamas veikt estrādes laukuma esošā asfalta pārbūvi, kam nepieciešami 

papildus finanšu līdzekļi 70 650,00 EUR apmērā.  

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

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (B.Veide), 

 

NOLEMJ:  

1. Paredzēt 2021. gada budžeta izdevumos  Projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un 

dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –  “Saviļņojošā 

Vidzeme”” (Struktūrvienība 0111, P5127) EKK 5240 (pamatlīdzekļu un ieguldījuma 

īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) EUR 70 650 (septiņdesmit tūkstoši seši 

simti piecdesmit eiro). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2011 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 10.pieņemšanas kārtā 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka projektā kopējās plānotā izmaksas būtu 22 602 EUR, no kurām 

pašvaldības finansējums būtu 2 602 EUR. 

 



Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

10.kārtu Lauku attīstības programmas 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar  sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības programmas 43.02.pasākuma “Sabiedrībā virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

ieviešanai 

Lai nodrošinātu drošu gājēju pārvietošanos no Aģes promenādes līdz Upes ielai un pa Upes 

ielu līdz pagriezienam uz kempingu, ir izstrādāts būvprojekts “ietves izbūve Upes ielā, pieslēguma 

ceļa pārbūve, Zvejniekciemā”. 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 14.oktobra 

atzinumu (protokols Nr.10/2020§12), un likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu 

un 15.panta 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 10.kārtas rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras 

uzlabošana” ar projektu “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā”, lai nodrošinātu ietves 

izbūvi Upes ielā un pieslēguma ceļa pārbūvi. 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2020.gada 24.novembrim iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Projekta “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” attiecināmās izmaksas noteikt 

“22 602,76” EUR apmērā. 

4. Projekta “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 

pašvaldības līdzfinansējumu 2 602,76 EUR apmērā no pašvaldības budžeta. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2012 protokola pielikumā. 

 

§44 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim E.Grāvītim 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Skultes ostas pārvaldes valdes 

locekļa amatu ar šādiem amatiem: Saulkrastu novada domes deputāts; Salacgrīvas ostas valdes 

loceklis; Mērsraga ostas valdes loceklis; Rojas ostas valdes loceklis (bez atlīdzības); Engures ostas 

valdes loceklis (bez atlīdzības); Zemkopības ministra ārštata padomnieks (bez atlīdzības, amatam 

nav amatpersonas amata statuss); Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīgs (amatam nav 

amatpersonas statuss). 

A.Horsts jautā E.Grāvītim vai iesniegumā minētā informācija ir pareiza. 

E.Grāvītis atbild piekrītoši. 

A.Horsts informē, ka š.g. 6.aprīļa domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums “Par Zemkopības 

ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā”, kur E.Grāvītis apliecināja, ka ir 

amatpersona Zemkopības ministrijā, savukārt iesniegtajā iesniegumā norāda, ka amatam nav 

amatpersonas amata statuss. 

E.Grāvītis atbild, ka ministrija bija sniegusi šādu formulējumu pirms tika sagatavots minētais 

iesniegums. 

A.Horsts citē likuma “Par ostām” 26.pantu. 



E.Grāvītis aicina nejaukt valsts amatpersonu un ministrijas amatpersonu, un informē, ka pats ir 

ministrijas amatpersona kā ministra padomnieks.  

Diskusija par definīciju amatpersona un valsts amatpersona. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

E.Grāvītis, N.Līcis un J.Miranoviča. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (N.Līcis, B.Veide, M.Kišuro, A.Dulpiņš, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece,), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis, 

 

Lēmums nav pieņemts 

 

§45 

Par pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis 

 

Saulkrastu novada domē 26.10.2020. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums par 

23.10.2020. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolīti pašvaldībai piederoši kokmateriāli 

krautuvē, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 30.09.2020. sēdes lēmumu Nr.1961 

(Prot.Nr.30/2020§41) “Par Saulkrastu 26.08.2020. domes sēdes lēmuma Nr.1914 atcelšanu un 

Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē atkārtotas izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kokmateriālu mutiskas izsoles noteikumu 

37.punktu, kurā noteikts, ka Saulkrastu novada dome izsoles rezultātus apstiprina kārtējā sēdē, 

taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izsoles dienas.  

Izsoles dalībnieks SIA ,,Saulkrastu meži’’ reģistrācijas numurs 50003442181, juridiskā 

adrese: Rīgas iela 66, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, ir nosolījis kokmateriālus par 

augstāko cenu 1474,62 euro (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro, 00 centi).  

Saskaņā ar Kokmateriālu mutiskas izsoles noteikumu 10.punktu, SIA “Saulkrastu meži” 

23.10.2020. iemaksāja Saulkrastu novada domes kasē nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās 

mantas nosacītās cenas:  142.46 euro (viens simts četrdesmit divi euro, 46 centi).  23.10.2020. SIA 

“Saulkrastu meži” samaksāja 1332.16 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi euro, 16 centi) 

no nosolītās kokmateriālu summas. Līdz ar to SIA ,,Saulkrastu meži”, saskaņā ar  Kokmateriālu 

izsoles noteikumu 30.punktu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir samaksājis nosolīto 

kokmateriālu summu 1474.62 euro.    

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Kokmateriālu izsoles noteikumu 37.punktu, 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu 

(42.09 m3 koksnes, kas atrodas krautuvē Akācijas ielā 7A, Saulkrastos) izsoli, saskaņā ar 

23.10.2020. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,Saulkrastu meži’’, reģistrācijas numurs 50003442181, juridiskā adrese: 

Rīgas iela 66, Saulkrasti, LV-2160, pirkuma līgumu par izsolē nosolītajiem kokmateriāliem 



42.09 kub.m, kas atrodas Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, par summu 1474.62 euro (viens 

tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro, 62 centi). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības bilances mežaudzi Bērzu iela, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 003 3768,  platība 0.08 ha, kartiņas Nr.8151.  

4. Pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2013 protokola pielikumā. 

 

§46 

Par grozījumiem Saulkrastu kultūras centra 2020.gada budžetā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna izskaidro, ka budžeta grozījumi nepieciešami 

lai norēķinātos par izdevumiem, kas saistīti ar apkuri, ēku un būvju telpu uzturēšanu, un atkritumu 

izvešanu. 

 

Izskatot pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja 26.10.2020. iesniegumu 

par grozījumiem 2020.gada Saulkrastu kultūras centra budžeta plānā, lai norēķinātos par 

2020.gada apsaimniekošanas izdevumiem un iegādātos videonovērošanas iekārtu Saulkrastu 

kultūras centram lietošanā nodotajai ēkai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1. samazināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

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

transporta pakalpojumiem) par 6 000,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) par 1 200,00 EUR; 

1.1.3. EKK 2264 (Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma) par 530,00 EUR; 

1.1.4. EKK 2322 (Degviela) par 763,00 EUR. 

1.2. palielināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17)  budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2221 (Izdevumi par siltumenerģiju) par 6 000,00 EUR, lai apmaksātu 

komunālos rēķinus; 

1.2.2. EKK 2224 (Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju) 

par 530,00 EUR, lai apmaksātu komunālos rēķinus; 

1.2.3. EKK 2244 (Nekustamā īpašuma uzturēšana) par 1 200,00 EUR, lai 

apmaksātu komunālos rēķinus. 

1.2.4. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma 

īpašumi) par 763,00 EUR, lai iegādātos videonovērošanas iekārtu Kultūras 

centra ēkai. 

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.2014 protokola pielikumā. 

 

§47 

Par pašvaldībai piederošo telpu Zvejniekciema kultūras namā, Atpūtas iela 1B, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir saņemts iesniegums no izsoles uzvarētājas, kurā lūdz līgumā iekļaut papildus 

punktu, kurā atļauj slēgt līgumu ar pretendentu kā privātpersonu, bet pēc jaundibinātā uzņēmuma 

nodibināšanas, kuras līdzīpašnieks ir pats pretendents, varētu pārslēgt līgumu uz minēto 

uzņēmumu. 

J.Miranoviča izskaidro, ka līgumā tas jau ir paredzēts. 

 

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 30.09.2020. lēmumu Nr.1946 

(Prot.Nr.30/2020§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”, tika nolemts 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 132,6 m2 platībā (turpmāk – Telpas), nomas tiesību 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli, uz 10 (desmit) gadiem saimnieciskās darbības veikšanai, 

apstiprināt izsoles noteikumus, nosakot izsoles objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 

265,20 euro/mēnesī. 

Domē 26.10.2020. tika saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 26.10.2020. 

iesniegums par 23.10.2020. organizētās izsoles rezultātiem, kurā tika izsolītas Telpas. Telpas tika 

nosolītas par mēneša maksu 265.20 EUR bez PVN. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz: 

- Saulkrastu novada domes 30.09.2020. sēdē apstiprināto „Saulkrastu novada domes 

nekustamā īpašuma – ēkas - Zvejniekciema kultūras nams, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80335010028, daļas telpu’’, izsoles 

noteikumi” 21.punktu, 

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

iznomāšanas noteikumi” 61.pantu, 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada domes nekustamā īpašuma – ēkas - 

Zvejniekciema kultūras nams, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80335010028, iznomājamo telpu kopplatība 132.6 kv.m, 

nomas izsoles rezultātus, saskaņā ar 23.10.2020. protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, telpu nomas līgumu par 

izsolē nosolītām telpām Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, par summu 265.20 eur (divi simti sešdesmit pieci euro, 20 centi) mēnesī un 21% 

PVN 55.69 euro, kopējā summa 320.89 euro/mēnesī. 

3. Nomas līguma noslēgšanas termiņš: 1 (viens) mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 



Lēmums Nr.2015 protokola pielikumā. 

 

§48 

Par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoles organizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka plānots ir organizēt viena kvadrātmetra izsoli pie Saulkrastu Tūrisma informācijas 

centra, kafijas automāta uzstādīšanai. 

A.Horsts ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un to izskatīt nākamajā Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas sēdē. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz novembra 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdi. 

J.Miranoviča aicina deputātus izvērtēt, kur Saulkrastos varētu plānot tirdzniecības vietas. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz novembra Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:27 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 04.11.2020. 

 


