
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

2020. gada 30.novembris                            Nr.36/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 30. novembrī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide 

 

Nepiedalās deputāti: 

Selga Osīte (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi un paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Saulkrastu vidusskolas iekšējo noteikumu “Piemaksu, prēmiju un naudas balvu 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu  

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un īpašuma izslēgšanu no grāmatvedības bilances  

 

§1 

Par Saulkrastu vidusskolas iekšējo noteikumu “Piemaksu, prēmiju un naudas balvu 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka šis jautājums tika skatīts 25.11.2020. domes sēdē, bet nav parakstījis 

izskatītā jautājuma sagatavoto lēmumu. 

 

Lai noteiktu kārtību, kādā Saulkrastu vidusskolas pedagogiem, atbalsta personālam un 

skolas administrācijai piešķir piemaksas, prēmijas un naudas balvas un lai motivētu un novērtētu 

Darbinieku darbu, augstus sasniegumus, panākumus un radošu iniciatīvu ir izstrādāts Saulkrastu 

vidusskolas iekšējo noteikumu projekts “Piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība”.  

mailto:pasts@saulkrasti.lv


Ņemot vērā, ka noteikumu projekts skar finanšu līdzekļus un, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu  novada 

pašvaldības nolikums” 66.punktu, kas cita starpā noteic, ka Dome apstiprina iestāžu nolikumus, 

iekšējos noteikumus, kuri attiecas uz visām pašvaldības iestādēm, kā arī noteikumus, kas skar 

finanšu līdzekļus,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 

(E.Grāvītis, A.Dulpiņš), lēmuma pieņemšanā nepiedalās O.Vanaga un S.Ozola-Ozoliņa, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas 

kārtība”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2053 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un īpašuma izslēgšanu no grāmatvedības bilances 

 

Ziņo N.Līcis, ka iesniegts priekšlikums ar precizētu lēmuma projektu. 

O.Vanaga noskaidro vai minēto dzīvokli iegādājās īpašnieks no blakus esošajiem dzīvokļiem. 

Diskusija par iegādātā dzīvokļa īpašnieku. Diskusijā piedalās N.Līcis, Domes priekšsēdētāja 

padomnieks Artūrs Ancāns, O.Vanaga un juriste Juta Bērziņa. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu.  

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Ar 30.09.2020. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.1957 “Par 

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

organizēšanu, nosacītas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika nolemts 

organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot to otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

20.11.2020., plkst.10:00. 

Domē 26.11.2020. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 20.11.2020. 

nekustamā īpašuma Rīgas ielā 81-5, Saulkrastos, izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 

20.11.2020. organizētajā otrajā izsolē Saulkrastu novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 

īpašumam, kas atrodas Rīgas ielā 81-5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā kadastra apzīmējums 8013 

900 0594, un sastāv no dzīvokļa īpašuma 19.42 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 

1942/17532 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, ir 

uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgts Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu,  



- Saulkrastu novada domes 30.09.2020. lēmuma Nr.1957 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 

81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanu un otrās izsoles organizēšanu, nosacītas 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu,   

- Izsoles noteikumu 37.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 20.11.2020. protokolu Nr.8,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Rīgas iela 81-5, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 8013 900 0594, 

izsoli, saskaņā ar 20.11.2020. protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – dzīvokli ar kadastra apz. 8013 

900 0594, kura platība 19.42 m2, kas atrodas Rīgas iela 81-5,  Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, par summu 12 200 eur (divpadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības bilances:                                 - 

dzīvokli Rīgas iela 81-5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad.Nr. 8013 900 0594, 

grāmatvedības kartiņas Nr.6508. 

- 1942/17532 domājamās daļas no zemes Rīgas ielā 81, kadastra Nr.80130030494, 

grāmatvedības kartiņas Nr. 8268. 

- 1942/17532 domājamās daļas no mājīpašuma Rīgas iela 81, kadastra apz. 

80130030494001, grāmatvedības kartiņas Nr.9709. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2054 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:07 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 01.12.2020. 

 


