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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

 

2020. gada 25. novembris             Nr.35/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 25. novembrī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

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, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Nepiedalās deputāti: 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

N.Līcis informē, ka Domes sēdes darba kārtība, uz doto mirkli, sastāv no 37 jautājumiem. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ 37.jautājums “Par Saulkrastu vidusskolas iekšējo noteikumu 

“Piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu” tiek steidzami izskatīts 

Domes sēdē, ja iesniegums saņemts tikai šodien. 

N.Līcis izskaidro, ka jautājumu nepieciešams izskatīt, lai sadalītu valsts mērķdotācijas šajā gadā 

un, lai to nezaudētu. 

A.Horsts ierosina balsot par visiem piebalsojamiem jautājumiem kopā. 

E.Grāvītis piekrīt A.Horsta ierosinājumam. 

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

• Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības privātuma  politika” apstiprināšanu  

• Par 28.09.2011. lēmuma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” atcelšanu  

• Par finansējuma paredzēšanu 2021. gada budžeta plānā  “Pludmales “Centrs” 

labiekārtošana Raiņa ielā, Saulkrastos” būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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• Par finansējuma paredzēšanu līguma slēgšanai ar Biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” 

2021.gadā  

• Par tehniskas kļūdas precizējumu 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1859 “Par debitoru 

parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība”  

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

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

 

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

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

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

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību ar tajā piebalsotajiem jautājumiem. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2020. domes sēdes, 04.11.2020 un 

11.11.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par pašvaldības primārā investīciju projekta "Bērzu ielas izbūve, Saulkrastos" realizāciju  

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ (zemes gabals Raiņa ielas galā, 

pludmalē)  

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

ar /vārds, uzvārds/   

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

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

8. Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

nodošanu atsavināšanai  

9. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A, Saulkrastos, nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

10. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 

17, Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu  

11. Par lokālplānojuma  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Jaunsaules”, 

Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu  

12. Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes 

uzsākšanu  

13. Par projekta "Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 

nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību" realizāciju  

14. Par asfaltētās velotrases un aktīvā atpūtas parka Noliktavas ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu 

novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei ,,Saulkrastu sporta un 

ģimenes centrs”  

15. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 

82B, Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu  

16. Par publiskas personas bruģēta laukuma nomas tiesību izsoles organizēšanu (pie Tūrisma 

informācijas centra)  
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Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

17. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 2020.gada 

16.oktobra lēmumu Nr.2  

Finanšu komitejas lēmumi 

18. Par izmaiņām Saulkrastu novada bāriņtiesā 2020.gada budžetā  

19. Par grozījumiem Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” 2020.gada budžeta 

plānā  

20. Par projekta “Nordplus Junior 2020” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

21. Par 2015.gada 30.septembra iekšējo noteikumu Nr. IeN6/2015 “Iekšējie darba kārtības 

noteikumi” atcelšanu  

22. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējos 

noteikumos Nr.14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu  

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

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

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu 

novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai” apstiprināšanu  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

25. Par grozījumiem 28.10.2020. domes sēdes lēmumā Nr. 1981“Par 29.07.2020. domes sēdes 

lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles 

organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)”  

26. Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu  

27. Par Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2020.gadā  

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

29. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu un  nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

30. Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 27/2020 “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” precizēšanu  

31. Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā  

Piebalsojamie jautājumi: 

32. Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības privātuma  politika” apstiprināšanu 

33. Par 28.09.2011. lēmuma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” atcelšanu 

34. Par finansējuma paredzēšanu 2021. gada budžeta plānā  “Pludmales “Centrs” 

labiekārtošana Raiņa ielā, Saulkrastos” būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

35. Par finansējuma paredzēšanu līguma slēgšanai ar Biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” 

2021.gadā 

36. Par tehniskas kļūdas precizējumu 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1859 “Par debitoru 

parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība” 

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

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.10.2020. domes sēdes, 04.11.2020 un 

11.11.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 
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Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 28.10.2020. domes sēdes un 

04.11.2020. un 11.11.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir 

izpildīti, izņemot iepriekšējās Domes sēdes punkti Nr.11., 27. un 33, kuri tiks precizēti šajā Domes 

sēdē. Informē par notiekošajiem pilsētas projektiem un būvdarbiem.  

A.Horsts noskaidro jautājumus par sniega tīrīšanu Saulkrastos, par virzību Rožu bulvāra 

apgaismojuma uzstādīšanā un par iegādāto ēku Sociālā dienesta vajadzībām. 

A.I.Zaharāns atbild, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir gatavi ziemas sezonai un sniega 

tīrīšanai. Ziņo, ka jautājumā par Rožu bulvāri, dažas dienas iepriekš ir saņēmis tehniskos 

noteikumus, bet vēl nav izanalizējis vai tehniski ir iespējams uzstādīt ielu apgaismojumu, bet to 

izdarīs tuvākajā laikā. Informē, ka ēka Sociālā dienesta vajadzībām ir iegādāta un pieņemšanas – 

nodošanas akti ir parakstīti. Ziņo, ka telpas tika apsekotas un iespējams tiks pieaicināts arhitekts 

telpu pārplānošanai.   

Diskusija par paredzēto finansējumu ceļu uzturēšanai ziemas sezonā. Diskusijā piedalās A.Horsts 

un A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis informē, ka iepriekšējā Domes sēdē Izglītības darba speciāliste ziņoja, ka deputātiem 

tiks izsūtīti aptaujas rezultāti, bet tie netika saņemti. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča izskaidro, ka aptaujas rezultāti kopā ar tikšanās 

reizēm tiks apkopoti vienā apkopojumā, bet uz doto mirkli visa informācija nav apkopota. 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne papildus izskaidro, ka visi dati tajā mirklī netika 

apkopoti, bet uz doto mirkli tie ir apkopoti un tiek papildināti ar noslēdzošajām diskusijām par 

kuriem informēs decembra Domes sēdē. Informē, ka aptaujas rezultātus var tūlīt nosūtīt 

deputātiem.  

L.Vaidere izsaka pateicību par veikto remontu Upes ielā. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par pašvaldības primārā investīciju projekta "Bērzu ielas izbūve, Saulkrastos" realizāciju 

 

Ziņo B.Veide, ka iedzīvotājiem tika apsolīts, ka minētais projekts tiks realizēts un viņu mulsina 

norādītais izmaksu apmērs. 

Diskusija par finansējuma apmēru projektam. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, B.Veide un 

N.Līcis. 

 

Ar Saulkrastu novada domes 2020. gada 30. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1881 (Prot. 

Nr.25/2020§2) “Par pašvaldības investīciju projektu - Bērzu ielas izbūve, Saulkrastos” tika 

pieņemts lēmums iesniegt Bērzu ielas, posmā no Skuju ielas līdz dzelzceļam, izbūves projektu 

izvērtēšanai aizņēmuma saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ar 

2020. gada 26.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 475 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību”, investīciju projekts tika atbalstīts, nosakot projekta 

kopējās izmaksas 95113,47 EUR, no kurām pašvaldībai sava budžeta ietvaros jānodrošina 

līdzfinansējums 23778.37 EUR, aizņēmuma līdzekļi - 71335,10 EUR.  

Saskaņā ar iesniegto aizņēmuma izvērtēšanas pieteikumu, projektu plānots realizēt 2020. 

un 2021. gadā, nosakot, ka 2020. gadā finansējums jāapgūst vismaz 30% apmērā no aizņēmuma. 

Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumu Nr. 456 8.punktam pēc Ministru kabineta lēmuma 

pieņemšanas par atbalstāmajiem projektiem pašvaldībām divu mēnešu laikā jāiesniedz aizņēmuma 

pieprasījums atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt 

aizņēmumus. 

Pašvaldība 2020. gadā ir uzsākusi realizēt primāros investīciju projektus: ielu 

apgaismojuma rekonstrukcija Zvejniekciemā (1.kārta, 2.kārta un 3.kārta), Jūras prospekta 
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pārbūve, posmā no Upes ielas līdz Aģei, kurus jārealizē šī gada ietvaros un līdz ar to pašvaldības 

līdzfinansējums jānodrošina pilnā apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, pašvaldības ierobežotās iespējas nodrošināt 

projekta līdzfinansējumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas 2020. gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§2),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atteikties no primārā investīciju projekta “Bērzu ielas, posmā no Skuju ielas līdz 

dzelzceļam izbūve” realizācijas 2020. gadā, kas tiek finansēts saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr .456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 

valsts aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

COVID 19 izplatību” noteiktajā kārtībā. 

2. Novada attīstības nodaļai 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.2021 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar /vārds, uzvārds/ (zemes gabals Raiņa ielas galā, 

pludmalē) 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 28.oktobrī saņemts /vārds, 

uzvārds/, adrese: /adrese/, 2020.gada 27.oktobra iesniegums “Par zemes nomas līguma darbības 

pārtraukšanu” (turpmāk - Iesniegums), kurā lūgts pārtraukt zemes līgumu Nr.5.4/Li309, kas 

2019.gada 3.maijā noslēgts starp Domi un /vārds, uzvārds/, kā arī lūgts veikt zemes nomas līgumā 

samaksas pārrēķinu par 4.ceturksni. 

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

1. pamatojoties uz 2019.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.1129 “Par pašvaldībai 

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

apstiprināšanu”, 2019.gada 3.maijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ tika noslēgts zemes 

nomas līgums Nr.5.4/Li309 (turpmāk – Līgums) par pieņemšanu nomas lietošanā 

Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā esošu nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu 

zemesgabalu (Līguma pielikumā – zemes gabals Nr.4),  ar kadastra Nr.80130020246 

(Raiņa ielas galā, pludmalē), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kas sastāv no zemesgabala 

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

2. Līguma 7.1.punktā noteikts, ka Līgumu var izbeigt, Līdzējiem par to rakstveidā 

vienojoties; 

3. 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; 

4. uz Iesnieguma izskatīšanas brīdi, saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegtajiem 

datiem ir nomaksāta nomas maksa par šī gada 4.ceturkšņa oktobra un novembra mēnesi – 

EUR 135,11 (viens simts trīsdesmit pieci euro 11 centi) apmērā. 
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Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 27.oktobra iesniegumu, 

ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  

27.pantu, Līguma 7.1., 7.4.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes  Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2020.gada 11.novembra sēdes atzinumam (protokols Nr.11/2020§3) 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 1.decembri izbeigt 2019.gada 3.maijā noslēgto zemes nomas līgumu ar 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 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. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pārrēķinu par šī gada 4.ceturksni. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

5. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektroniskā pasta 

adresi:/e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2022 protokola pielikumā. 

 

A.Horsts informē, ka būtu nepieciešams veikt atkārtotu izsoli un apkopot neizsolītos zemes 

gabalus. 

 

§5 

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

ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.oktobrī saņemts /vārds, 

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, iesniegums un /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 2020.gada 

4.novembra iesniegums.  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  

/vārds, uzvārds/ iesniegumā lūdz pārformēt zemes nomas līgumu uz dēla, /vārds, uzvārds/, 

vārda, un /vārds, uzvārds/ iesniegumā izsaka vēlmi nomāt zemi 300 m2 Krasta ielā 16A.  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

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

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

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

ha platībā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2017.gada 31.maija lēmumu (sēdes protokols 

Nr.7/2017§45) 2017.gada 7.jūnijā starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums ar 

reģ.Nr.5.4/Li261 (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā sakņu dārza uzturēšanai 

zemes īpašuma Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 004 0183, 

daļas 300 m2 platībā. Līguma termiņš – no 2017.gada 7.jūnija līdz 2022.gada 6.jūnijam. 
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Līguma 2.2.apakšpunkts nosaka, ka Līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un 

Nomnieka rakstiskas vienošanās pamata, un saskaņā ar Līguma 7.1.1. apakšpunktu, līgumu var 

izbeigt pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

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

uzvārds/ uz 2020.gada 19.oktobra iesnieguma izskatīšanas brīdi nav izveidojies zemes nomas 

maksas parāds. 

  Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 28.punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.  

Saskaņā ar Noteikumu 31.punktu pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības 

noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.3.apakšpunktā (nomas maksa gadā – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības). 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) 2.3.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības 

zemesgabala nomas maksa gadā, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 

ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, 

kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts – 7 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datus, 

aprēķinot iznomātā zemes gabala 300 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 41,16 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 2,88 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 300 m2 nomas maksa gadā ir mazāka par Saistošo noteikumu 

2.3.punktā noteikto, tādēļ ir pamats noteikt zemes nomas maksu – 28 euro gadā (bez PVN 21 %). 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 19.oktobra iesniegumu 

un /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 4.novembra iesniegumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

maksas noteikšanu” 2.3.apakšapunktu, un 2017.gada 7.jūnija zemes nomas līguma 2.2., 7.1.1. 

apakšpunktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

2020.gada 11.novembra  sēdes atzinumam (protokols Nr.11/2020§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 30.novembri izbeigt 2017.gada 7.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar 

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

Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130040183 (kadastra 

apzīmējums 8013 004 0009), daļas 300 m2 platībā, nomu. 

2. Ar /vārds, uzvārds/ noslēgt rakstisku vienošanos par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) no 

2020.gada 1.decembra par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta iela 16A, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130040183, (kadastra apzīmējums 8013 

004 0009), daļas 300 m2 platībā, nomu, sakņu dārza uzturēšanai. 

4. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi)  un EUR 5,88 

(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 
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5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

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

minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

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

elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektroniskā pasta adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2023 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 

2020.gada 20.oktobra iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz izīrēt zemi sakņu dārza uzturēšanai Saulkrastos pie 

Ķīšupes dzelzceļa tilta, un vēlas izīrēt uz 5 gadiem. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

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

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

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

ha platībā. 

  Pamatojoties uz Domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14§10) 

2015.gada 6.oktobrī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums ar 

reģ.Nr.5.4/Li553 (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā sakņu dārza uzturēšanai 

zemes īpašuma Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 8013 004 0183, 

daļas 240 m2 platībā. Līgums bija spēkā līdz 2020.gada 5.oktobrim. 

Ņemot vērā to, ka Iesniegums iesniegts pēc Līguma termiņa beigām, ir noslēdzams jauns 

zemes nomas līgums. 

  Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 28.punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.  

Saskaņā ar Noteikumu 31.punktu pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības 

noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.3.apakšpunktā (nomas maksa gadā – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības). 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) 2.3.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības 

zemesgabala nomas maksa gadā, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 

ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, 

kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts – 7 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datus, 

aprēķinot iznomātā zemes gabala 240 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 32,93 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 2,31 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 240 m2 nomas maksa gadā ir mazāka par Saistošo noteikumu 

2.3.punktā noteikto, tādēļ ir pamats noteikt zemes nomas maksu – 28 euro gadā (bez PVN 21 %). 
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Atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, /vārds, 

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

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 20.oktobra iesniegumu, 

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

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28., 31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 

27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 2.3.apakšapunktu, atbilstoši Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 11.novembra sēdes atzinumam 

(protokols Nr.11/2020§5), 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

[..]) no 2020.gada 1.decembra, par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma Krasta 

iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183 (kadastra 

apzīmējums 8013 004 0009), daļas 240 m2 platībā, nomu, sakņu dārza uzturēšanai  

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) un EUR 5,88 

(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – trīs mēneši no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums 

zaudē spēku. 

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

 

Lēmums Nr.2024 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 20.oktobrī saņemts /vārds, 

uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, iesniegums (turpmāk - Iesniegums).  
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

/vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz Domi izīrēt zemi sakņu dārza uzturēšanai Saulkrastos pie 

Ķīšupes dzelzceļa tilta, un vēlams izīrēt uz 5 gadiem. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr.100000257283, nekustamā īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, ar kadastra numuru 80130010383, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada 

pašvaldības vārda (Žurnāls Nr.300001617912, lēmuma datums: 02.10.2006., tiesnesis Sarmīte 

Stūrmane). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80130010383, 

4,3226 ha platībā. 
  Pamatojoties uz Domes 2015.gada 30.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14§11) 

2015.gada 6.oktobrī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums ar 

reģ.Nr.5.4/Li554 (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas lietošanā sakņu dārza uzturēšanai 

zemes īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 001 0383, 

daļas 178 m2 platībā. Līgums bija spēkā līdz 2020.gada 5.oktobrim. 

Ņemot vērā to, ka Iesniegums iesniegts pēc Līguma termiņa beigām, ir noslēdzams jauns 
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zemes nomas līgums. 

  Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 28.punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.  

Saskaņā ar Noteikumu 31.punktu pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības 

noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.3.apakšpunktā (nomas maksa gadā – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības). 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) 2.3.apakšapunktā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības 

zemesgabala nomas maksa gadā, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 

ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, 

kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts – 7 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

Ņemot vērā Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datus, 

aprēķinot iznomātā zemes gabala 178 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 21,36 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 1,50 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 178 m2 nomas maksa gadā ir mazāka par Saistošo noteikumu 

2.3.punktā noteikto, tādēļ ir pamats noteikt zemes nomas maksu – 28 euro gadā (bez PVN 21 %). 

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

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

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 20.oktobra iesniegumu, 

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

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28., 31.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 

27.decembra saistošo noteikumu Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu” 2.3.apakšapunktu, atbilstoši Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 11.novembra sēdes atzinumam 

(protokols Nr.11/2020§6), 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

no 2020.gada 1.decembra par Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Ķīšupes 

dārziņi”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130010383 (kadastra 

apzīmējums 80130010383), daļas 178 m2 platībā, nomu, sakņu dārza uzturēšanai.  

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi)  un EUR 5,88 

(pieci euro 88 centi)  21% PVN, kopā EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro 88 centi) gadā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – trīs mēneši no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, lēmums 

zaudē spēku. 

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

 

Lēmums Nr.2025 protokola pielikumā. 

 

§8 
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Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo B.Veide, ka jānosūta, pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, informācija par to, ka tiek, 

minētais zemes gabals, nodots atsavināšanai. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 13.jūlijā un 2019.gada 20.jūnijā 

/vārds, uzvārds/ iesniegusi iesniegumus, kuros lūgts nodot īpašumā (ar izpirkuma tiesībām) viņai 

piederošam īpašumam blakus esošo zemes gabalu ar kadastra numuru 80330040740. Iesniegumi 

izskatīti 2019.gada 17.jūlijā Domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, protokols 

Nr.07/2019 (turpmāk – Komiteja). Komitejā secināts, ka zemes gabals ar kadastra 

Nr.80330040740 ir starpgabals un personas iesniegtais zemesgabala ierosinājums atbilst 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktajām 

prasībām, ka zemes īpašniece “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

ierosina nopirkt zemes starpgabalu ,,Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (turpmāk – Zemesgabals), kas pieguļ viņas piederošam zemes gabalam. Un lai veiktu 

atsavināšanas procesu, Saulkrastu pašvaldībai Zemesgabals ir kadastrāli jāuzmēra, jāreģistrē 

Zemesgrāmatā, un jāveic tā vērtēšana. 

2020.gada 17.jūnijā Domē saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums, kurā atkārtoti lūgts 

piešķirt viņai  īpašumā (par attiecīgu samaksu) zemes gabalu ar kadastra Nr.80330040740, 313 m2 

platībā ar adresi – “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, lietošanas 

mērķis – dārzkopība. Zemesgabals pieguļ pie viņas zemesgabala (kadastra Nr.80330040559). 

Pēc Zemesgabala kadastrālās uzmērīšanas tas ir nostiprināts Zemesgrāmatā. Saskaņā ar 

Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000604602 datiem, 

nekustamā īpašuma “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra 

numuru 80330040820, īpašuma tiesības nostiprinātas uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330040740, 313 m2 

platībā (Žurn.Nr.300005198178, lēmums 17.09.2020, tiesnese Sarmīte Stūrmane). 

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

Zemesgabala lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.  

Zemesgabals robežojas ar nekustamajiem īpašumiem: “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80330040559), “Veselība 34”, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, un “Kadiķi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kuriem ir vismaz 

viena kopēja robeža ar starpgabalu. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3128 datiem, 

nekustamā īpašuma “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra 

numuru 80330040456, īpašuma tiesības nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/ vārda 

(Žurn.Nr.300005225244, lēmums 26.10.2020, tiesnese Inese Bērzkalne). 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000032793 

datiem, nekustamā īpašuma “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar 

kadastra numuru 80330040457, īpašuma tiesības nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/ vārda 

(Žurn.Nr.300000279965, lēmums 16.07.2002, tiesnese Viviāna Zipa). 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3461 datiem, 

nekustamā īpašuma “Veselība 34”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra 

numuru 80330040460, īpašuma tiesības nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/ vārda 

(Žurn.Nr.300000399539, lēmums 28.01.2003, tiesnese Olita Blūmfelde). 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5092 datiem, 

nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 

80330040115, īpašuma tiesības nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/ vārda (Žurn.Nr.300001397551, 
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lēmums 11.04.2006, tiesnese Velta Karzone-Kere). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas 

likums) 1.panta 11.punktā noteikto, zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība 

ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves 

platību. 
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai 

vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Ievērojot to, ka zemes starpgabals “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju 

nodrošināšanai, Dome atzīst, ka tas ir nododams atsavināšanai. 

Atsavināšanas likums 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā 

esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. 

Ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām 

personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām 

atsavināšanas paziņojumu (Atsavināšanas likuma 37.panta piektā daļa).  

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, publiskas 

personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta piektajā daļā minēto, institūcija, kas organizē 

atsavināšanu, nosūta atsavināšanas paziņojumu 4.panta ceturtajā daļā minētām personām. 

Atsavināšanas likuma 37.panta sestajā daļā noteikts – ja pēc šā panta piektajā daļā minētā 

atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu 

mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt nekustamo mantu piesakās vairākas 

personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām. 

Ievērojot Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu, zemes starpgabalu, kuram 

nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 

kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais 

zemes starpgabals. 

Pamatojoties uz SIA “Latio” 2020.gada 19.oktobra vērtējumu Reģ.Nr.V/20 – 3951 “Par 

nekustamā īpašuma Saulkrastu novadā, Saulkrastu pagastā, Veselībā, “Starpgabals 9”, 

novērtēšanu”, atbilstoši tirgus situācijai apskates dienā, 2020.gada 12.oktobrī, aprēķinātā 

vērtējamā objekta īpašā vērtība ir EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi). 

Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38.puntā noteikts, ka atsavināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 

apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie 

līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ar nekustamā īpašuma “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

atsavināšanas procedūru saistītie izdevumi ir EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro 50 

centi) apmērā, kas sastāv no maksas par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” 

sniegto pakalpojumu nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. 

Izskatot jautājumu par zemes starpgabala atsavināšanu, Dome atzīst, ka to jāatsavina, 

piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. Aprēķinātā vērtējamā objekta īpašā 

vērtība – EUR 800,00, un ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie izdevumi EUR 

181,50.   



13 

 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, robežojas ar nekustamo īpašumu “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 80330040559), “Veselība 34”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, un “Kadiķi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 

4.panta ceturto daļu un 44.panta astotās daļas 1.punktu, Domei jāpiedāvā nekustamo īpašumu 

“Veselība 29”, “Veselība 30”, “Veselība 34”, un “Kadiķi” īpašniekiem pirkt pašvaldībai piederošo 

zemesgabalu “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80330040820 (kadastra apzīmējums 80330040740), platība 313 m2, par īpašo vērtību EUR 

EUR 800,00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, piekto daļu, sesto daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punkts, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumiem Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, saskaņā ar SIA 

„Latio” 2020.gada 19.oktobra nekustamā īpašuma “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, novērtējumu Reģ. Nr.V/20-3951, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 11.novembra sēdes atzinumam 

(protokols Nr.11/2020§7),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam – neapbūvētam 

zemesgabalam “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.80330040820 (kadastra apzīmējums 80330040740), 313 m2 platībā. 

2. Noteikt Saulkrastu pašvaldības nekustamā īpašuma “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, platība 313 m2, kadastra numurs: 80330040820 (kadastra 

apzīmējums 80330040740), īpašo vērtību - EUR 800,00, un ar nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus EUR 181,50. 

3. Uzdot Novada attīstības nodaļai, sadarbībā ar Administratīvo nodaļu, nosūtīt nekustamā 

īpašuma “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, “Veselība 30”, 

Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ,”Veselība 34”, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, un “Kadiķi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

īpašniekiem atsavināšanas paziņojumu, piedāvājot pirkt pašvaldības piederošo 

zemesgabalu ,,Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra 

Nr.80330040820 (kadastra apzīmējums 80330040740), 313 m2 platībā, norādot termiņu, 

kas nav īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2026 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A, Saulkrastos, nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
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Ziņo B.Veide. 

N.Līcis izskaidro nekustamo īpašumu atrašanās vietu. 

 

2019.gada 27.februārī Saulkrastu novada dome  pieņēma lēmumu Nr.1032 

(Prot.Nr.6/2019§18) “Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu”. 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 9.novembrī iesniegts detālplānojuma projekts. Būvvalde 

izskatījusi iesniegto detālplānojuma projektu.  

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību  teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.punktu, kas nosaka, ka nodot 

detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka 

publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām un  saskaņā  

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

11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§8),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma Rīgas iela 2 un 

Rīgas iela 2A projektu. 

2. Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2020.gada 21.decembra līdz 

2021.gada 25.janvārim. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu publicēt portālā www.geolatvija.lv, 

informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā 

www.saulkrasti.lv . 

 

Lēmums Nr.2027 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 

17, Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis izsaka savu viedokli par saņemto lūgumu precizēt teritorijas izmantošanas mērķi. 

 

Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1482 “Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 

Mēness iela 17, Zvejniekciems” un apstiprināja darba uzdevumu.  

2020.gada 30.septembrī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.4-02/62 “Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. Lai nodrošinātu, ka 

lokālplānojums netiek izstrādāts pretrunā pašvaldības teritorijas plānojumam,  lēmuma 5.6.punktā, 

ieteikts pārskatīt detālplānojuma darba uzdevumu, precizējot plānoto funkcionālo zonējumu. 

2020.gada 5.novembrī saņemta SIA “Metrum” vēstule, kurā lūgts pārskatīt un precizēt 

lokālplānojuma darba uzdevumu. Vēstulē norādīts, ka izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu – TAPIS, lokālplānojuma, kas izstrādāts kā teritorijas plānojuma grozījumi, 

plānotajam funkcionālajam zonējumam tiks piešķirts jauns indekss un  izstrādāti detalizēti apbūves 

noteikumi. 

Atbilstoši Saulkrastu novada domes 11.11.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.11/2020/§10) par lokālplānojuma teritorijas plānojuma 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 17, Zvejniekciems  darba uzdevuma precizēšanu, 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto daļu 

un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.novembra lēmuma Nr. 1482 

“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā Mēness iela 17, Zvejniekciems” 1.punktā, 2.punktā  un darba uzdevumā, nosakot 

teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija”,  izsakot šādā 

redakcijā: 

“1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Mēness iela 17, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330011477, ar mērķi 

izdarīt grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto 

(atļauto) izmantošanu “Mežu teritorija” uz “Savrupmāju apbūves teritorija”.” 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 

3. Būvvaldei 2 (divu) nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās brīža, informēt nekustamā 

īpašuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieces 

/vārds, uzvārds/ (deklarētā dzīvesvietas adrese: /adrese/) un /vārds, uzvārds/ (deklarētā 

dzīvesvietas adrese: /adrese/) par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem, 

nosūtot uz deklarētajām dzīvesvietas adresēm lēmuma norakstu. 

 

Lēmums Nr.2028 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par lokālplānojuma  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 

“Jaunsaules”, Zvejniekciems, darba uzdevuma precizēšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1485 “Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 

“Jaunsaules”” un apstiprināja darba uzdevumu.  

2020.gada 22.maijā saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.4-02/35 “Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. Lai nodrošinātu, ka 

lokālplānojums netiek izstrādāts pretrunā pašvaldības teritorijas plānojumam,  lēmuma 5.6.punktā, 

ieteikts pārskatīt detālplānojuma darba uzdevumu, precizējot plānoto funkcionālo zonējumu. 

Lokālplānojuma izstrādē, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 

– TAPIS, lokālplānojuma, kas izstrādāts kā teritorijas plānojuma grozījumi, plānotajam 

funkcionālajam zonējumam tiks piešķirts jauns indekss. 

Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.11.2020. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.11/2020§11), pamatojoties uz: 

- Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto daļu un 

24.pantu,  

- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu,  



16 

 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.novembra lēmuma Nr. 

1485“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem 

nekustamajā īpašumā “Jaunsaules”” 1.punktā, 2.punktā  un darba uzdevumā, nosakot 

teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija”,  izsakot šādā 

redakcijā: 

1.1.Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Jaunsaules”, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330010261, ar 

mērķi izdarīt grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainīt zemes 

plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) uz jaunu 

funkcionālo apakšzonu “Savrupmāju apbūves teritorija”. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 

3. Būvvaldei 2 (divu) nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās brīža, informēt nekustamā 

īpašuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  īpašnieku 

SIA “Jaunsaules”, reģistrācijas numurs 40203070553 par lokālplānojuma  teritorijas 

plānojuma grozījumiem,  nosūtot uz juridisko adresi Brīvības iela 144, Rīga, LV-1012, 

lēmuma norakstu. 

 

Lēmums Nr.2029 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes 

uzsākšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis informē, ka ir saņemta mērķdotācija jaunā novada attīstības programmas izstrādei. 

A.Horsts noskaidro vai dokumentu izstrāde notiks Saulkrastu novada domes telpās un noskaidro, 

kuri varēs piedalīties minētajās darba grupās. 

N.Līcis izskaidro, ka šādu apjomīgu darbu veikšanai būtu nepieciešams ārpakalpojums. 

A.Horsts jautā kādi būs kritēji pēc kā tiks izvēlēts ārpakalpojums.  

N.Līcis atbild, ka būs iepirkums. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka saņemtais mērķdotācijas apjoms 

ir 36 800,00 EUR. 

N.Līcis informē, ka Sējas novads jau ir pieņēmis lēmumu un Saulkrastu novada pašvaldībai būs 

jāparaksta līgums, savukārt Limbažu novads ir informējis, ka jautājumu skatīs decembra komitejās 

un Domes sēdē. Papildus informē, ka līdz 2021.gada 1.jūlijam dokumenti par stratēģijas izstrādi 

ir jāsagatavo tādā stadijā, lai jaunie deputāti varētu lemt par tā nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai.  

 

Atbilstoši “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pielikumam 

“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”, kurš 

stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā, Saulkrastu novads (administratīvais centrs – Saulkrasti) ir viena 

no administratīvajām teritorijām, kurā ietilpst četras teritoriālās vienības – Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts un Skultes pagasts.   
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Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 

9.punktu, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu izstrādi līdz 2021. 

gadam 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 

iedzīvotāju, datiem, attiecīgi tas jānodrošina Saulkrastu novada pašvaldībai.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtība”, Saulkrastu novada dome 2020. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 2009 

(Prot. Nr.32/20207§39) “Par sadarbību jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 

2021.-2027. gadam izstrādē”, ar kuru nolēma aicināt Sējas un Limbažu novada pašvaldības 

piedalīties attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, noslēdzot sadarbības līgumu. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 22.pantu, 2014. gada 14.oktobra Ministru 

kabineta noteikumiem  Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§12),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Sadarbībā ar Sējas novada pašvaldību un Limbažu novada pašvaldību uzsākt Saulkrastu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam izstrādi (turpmāk -Stratēģija), 

kurā  tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes 

un telpiskās attīstības perspektīva. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. -2034. gadam darba 

uzdevumu, kā arī aktualizēt darba uzdevumu procesa izpildes termiņus pēc Stratēģijas 

1.redakcijas izstrādes. 

3. Sadarbībā ar Sējas novada pašvaldību un Limbažu novada pašvaldību uzsākt Saulkrastu 

novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 

izstrādi,  

4. Apstiprināt Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu, kā arī aktualizēt darba 

uzdevuma procesa izpildes termiņus pēc Programmas 1.redakcijas izstrādes. 

5. Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei noteikt Saulkrastu novada 

domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītāju Kristīni Zaķi 

6. Izveidot Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupu no Saulkrastu, Sējas un 

Limbažu novada pašvaldību pārstāvjiem. 

7. Deleģēt no Vadības grupas sastāvā šādus Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvjus: 

7.1.Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs; 

7.2.Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

7.3.Saulkrastu novada domes izpilddirektors; 

7.4.Saulkrastu novada domes novada attīstības nodaļas vadītāja; 

7.5.Saulkrastu novada domes administratīvās nodaļas vadītāja. 

8. Par Vadības grupas vadītāju apstiprināt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju.  

9. Izveidot šādas tematiskās darba grupas Stratēģijas un Programmas izstrādei: 

9.1.Ekonomiskās attīstības darba grupa; 

9.2.Izglītības, sporta un kultūras darba grupa; 

9.3.Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa; 

9.4.Teritorijas plānošanas darba grupa  
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9.5.Vides darba grupa. 

10. Paziņojumu par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā „Saulkrastu 

Domes Ziņas”. 

11. Lēmumu nosūtīt Sējas novada domei, Limbažu novada domei, Rīgas plānošanas reģionam, 

Vidzemes plānošanas reģionam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

12. Uzdot Saulkrastu novada attīstības nodaļai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanas 

spēkā lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

13. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saulkrastu pašvaldības izpilddirektoram 

 

Lēmums Nr.2030 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par projekta "Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 

nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību" realizāciju 

 

Ziņo B.Veide. Uzskata, ka varēja sagatavot jaunu tehnisko dokumentāciju, lai turpinātu realizēt 

minēto projektu. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka darbi tika veikti un tika veikts arī iepirkums, bet netika tehniski pareizi 

aprēķināts projekts. 

Diskusija par tehniskās specifikācijas precizēšanas kārtību. Diskusijā piedalās B.Veide un 

J.Miranoviča. 

A.Horsts noskaidro vai tiks pakāpeniski nomainītas arī pārējās lampas. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši un informē par veikto darbu apjomu. 

E.Grāvītis noskaidro, vai ir korekti lēmumā norādīt, ka pašvaldība atsakās no projekta, sakarā ar 

80 jaunu gaismekļu uzstādīšanu un turpmāka projekta realizācija būtu līdzekļu izšķērdēšana, 

ņemot vērā, ka gaismekļi tika uzstādīti arī 2019.gadā. 

A.I.Zaharāns informē, ka paralēli šim projektam, bija arī Baltijas ielas projekts, kura ir LAD 

projekts, un daļa apgaismojuma arī bija šajā projektā. 

Diskusija par LED projekta nosacījumiem. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, M.Petruševica, 

E.Grāvītis un B.Veide. 

B.Veide noskaidro vai uzstādītie gaismekļi atbilst ceļa specifikācijām. 

A.I.Zaharāns atbild, ka pēdējie nomainītie gaismekļi no SIA “Saulkrastu komunālserviss” puses, 

ir saskaņoti ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", savukārt tie kuri tika nomainīti iepriekš, Saulkrastu 

centrā, pēc viņa saņemtās informācijas, neatbilst lielo ielu apgaismojumam. 

N.Līcis noskaidro cik vidēji izmaksā viena gaismekļa nomaiņa. 

A.I.Zaharāns atbild, ka aptuveni no 150 līdz 200 EUR par vienu gaismekli. 

N.Līcis noskaidro kāds tika plānots pašvaldības finansējums minētajam projektam. 

M.Petruševica atbild, ka pašvaldības finansējums bija plānots 128 tūkstoši attiecināmajām 

izmaksām, un 27 tūkstoši neattiecināmajām izmaksām. 

 

Starp Saulkrastu novada domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” 2019. gada 7. martā tika noslēgts 

līgums par projekta “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 

nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību” (Nr. EKII-3/22) (turpmāk-

Līgums) realizāciju, ar kuru pašvaldības apņēmās īstenot projektā paredzētās aktivitātes 24 mēnešu 

laikā no līguma noslēgšanas, t.i. līdz 2021. gada 7.martam. Saskaņā ar apstiprināto projekta 

pieteikumu, projektā plānotas šādas galvenās aktivitātes- 423 esošo gaismekļu demontāža, 423 

jaunu LED lampu uzstādīšana, viedās apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieru iegāde un 

uzstādīšana, projektu rezultātu demonstrēšana, uzstādot informatīvo stendu un organizējot 
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publicitātes pasākumus. Kopējais projekta finansējums plānots 383 069,60 EUR, no kurām 

attiecināmās izmaksas 355 688,32 EUR ( EKII finansējums -  227 640,52 EUR, kas sastāda 

63,999999% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums 

128 047,80 EUR  attiecināmo izmaksu segšanai) un projekta neattiecināmās izmaksas 27 381,28 

EUR, kas tiek finansētas no Saulkrastu novada pašvaldības budžeta. 

Lai īstenotu projektu, pašvaldība veica nepieciešamo iepirkumu un saskaņā ar iepirkuma 

procedūras rezultātiem, 2019. gada iesniedza aizņēmuma pieprasījumu projekta finansēšanai. 

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” prioritāri finansējami Eiropas savienības 

fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana. Ņemot vērā, ka 

projekta “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu 

apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību” tiek finansēts no valsts budžeta 

līdzekļiem, tas tika iekļauts Finanšu ministrijas izveidotajā pārējo mērķu pašvaldību aizņēmumu 

pieprasījumu rindā un 2019. gadā aizņēmuma pieprasījums netika atbalstīts.  

  Lai pašvaldība realizētu savu autonomu funkciju, kas noteikta likuma “Par   pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2.punktā- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, kopš Līguma noslēgšanas ir veikti 

darbi, kas īstenoti sākotnēji plānotajā projekta teritorijā- pašvaldība par saviem līdzekļiem ir 

nomainījusi vairāk kā 80 LED gaismekļus Ainažu ielā, Baltijas ielā ir veikta apgaismojuma izbūve, 

kā arī 2020. gada sākumā ir pārņemtas vairākas elektrības sadalnes (apgaismojuma) no Latvijas 

valsts ceļiem.  

Ņemot vērā, ka veiktie ieguldījumi apgaismojuma infrastruktūrā  būtiski ietekmē projekta 

sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, kā arī pašvaldībai jāvērtē, vai projekta realizācija ir pamatota, 

ņemot vērā, ka pagājis ievērojams laiks kopš vajadzības noteikšanas un apzinoties, ka ir 

nepieciešams izstrādāt jaunu tehnisko dokumentāciju, to saskaņot ar finansējuma devēju, veikt 

jaunu iepirkuma procedūru, sagatavot un iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un projektu realizēt 

līdz 2021. gada 7.martam,  saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§13),  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Atteikties no projekta “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu 

pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību” realizēšana; 

2. Noslēgt vienošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” par līguma pārtraukšanu; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors 

 

Lēmums Nr.2031 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par asfaltētās velotrases un aktīvā atpūtas parka Noliktavas ielā 10, Saulkrastos, 

Saulkrastu novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei ,,Saulkrastu 

sporta un ģimenes centrs” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes 2020. gada 27.maija lēmumu 
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Nr.1749 “Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Smilšu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

lietošanas mērķi”, (Prot.Nr.18/2020§24) zemes gabala daļa Noliktavas ielā 10, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 80130020406, platībā 2590 m2, nodota bezatlīdzības 

lietošanā pašvaldības iestādei ,,Saulkrastu sporta un ģimenes centrs” (turpmāk – Iestāde) par ko 

2020.gada 15.jūnijā starp Domi un Iestādi noslēgts līgums “Par nedzīvojamās ēkas un neiznomātā 

zemes gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” no 2020.gada 15.jūnija uz 20 (divdesmit) 

gadiem, t.i., līdz 2040.gada 14.jūnijam. 

Starp Domi un SIA ,,We Build Parks”, reģistrācijas numurs 40103584871, 2020.gada 

31.jūlijā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 5.2/Li400 par ,,Asfaltētās velotrases un aktīvās atpūtas 

parka projektēšanu un izbūvi” (iepirkuma identifikācijas Nr.SND_2020_10) Noliktavas ielā 10, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, (turpmāk - Objekts 1.) Saskaņā ar Saulkrastu novada būvvaldes 

lēmumu, Objekts 1 nodots ekspluatācijā 2020.gada 3.oktobrī.  

Saskaņā ar Domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu ,,Par atļauju pašvaldībai pieņemt 

ziedojumu” (Prot.Nr.32/2020§31) un 2020.gada 6.novembrī noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) 

līgumu Nr. 5.1/Li550 starp Domi un biedrību ,,For Better”, reģistrācijas numurs 40008286742, kā 

rezultātā, tika pieņemts dāvinājums (ziedojums): velotrase ,,BTA Velozinis Lielpilsēta B”, kas 

atrodas Noliktavas ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Objekts 2). 

Kā viens no Iestādes mērķiem sporta jomā ir īstenot pašvaldības sporta vērtību apzināšanu, 

saglabāšanu, popularizēšanu un veicināt sabiedrības aktīvu līdzdarbību sporta pasākumu rīkošanā 

un norisē, līdz ar to, secināms, ka Objektu 1 un Objektu 2, būtu lietderīgi nodot bezatlīdzības 

lietošanā Iestādei. 

Pamatojoties uz iepriekš konstatēto, likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt un 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, likuma "Publiskās personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 5. panta trešo un sesto daļu, atbilstoši Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 11.novembra sēdes 

atzinumam (protokols Nr.11/2020§14), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot pašvaldības iestādei „Saulkrastu sporta un ģimenes centrs” bezatlīdzības lietošanā 

uz zemes gabala Noliktavas ielā 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads kadastra numurs 

80130020406 esošo: 

1.1. asfaltēto velotrasi un aktīvās atpūtas parku (Objekts 1)- uzskaites vērtība uz 

2020.gada 22.oktobri ir 90447,50 euro (deviņdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit 

septiņi euro, 50 centi), 

1.2. velotrasi ,,BTA Velozinis Lielpilsēta B” (Objekts 2) - uzskaites vērtība uz 

2020.gada 10.novembri ir 6600,00 euro (seši tūkstoši seši simti euro, 00 centi).  

2. Slēgt līgumu par Objekta 1 un Objekta 2 nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei 

“Saulkrastu sporta un ģimenes centrs” ar “Saulkrastu sporta un ģimenes centrs” vadītāju. 

3. Noteikt līguma termiņu: līdz 2040.gada 14.jūnijam no līguma spēkā stāšanās brīža, ņemot 

vērā 2020.gada 15.jūnija līguma nosacījumus par nedzīvojamās ēkas un neiznomātā zemes 

gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Lietošanā nodotais Objekts 1 un Objekts 2 nododams atpakaļ Saulkrastu novada domei pēc 
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2.punktā minētā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa. 

5. Līguma noslēgšanas termiņš 2020 .gada 31.decembris.  

6. Uzlikt par pienākumu pašvaldības iestādei „Saulkrastu sporta un ģimenes centrs” pienācīgā 

un atbilstošā apmērā, nodrošināt Objekta 1 un Objekta 2 uzturēšanu, remontu un apkopi. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2032 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 

82B, Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo B.Veide. 

N.Līcis informē, ka ir iesniegts priekšlikums ar precizētu lēmumprojektu. Izskaidro teritorijas 

atrašanās vietu un ziņo, ka zemesgabalam ir plānots uzsākt lokālplānojumu ar mērķi mainīt 

teritorijas plānojumu, paredzot to kā dzīvojamās apbūves teritoriju. Ziņo, ka blakus nekustamajam 

īpašumam, atrodas Saulkrastu novada domei piederoši nekustamie īpašumi un uzskata, ka Domei 

būtu vērts iesaistīties šī lokālplānojuma izstrādē, lai vienoti izvērtētu iespējas pievilkt 

inženierkomunikācijas, izplānotu Dzelzceļnieku ielu, ugunsdzēsību un hidrantu prasības, 

saskaņotu apbūves rādītājus un prasības apbūvei un labiekārtojumam, un lai būtu iespēja izvērtēt 

vēlmes, ko vēlētos šajā zemes gabalā attīstīt. Informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu, ka pašvaldība, 

šajā projektā, varētu nodrošināt līdzfinansējumu ar maksimālo summu līdz 10 tūkstošiem EUR. 

E.Grāvītis noskaidro, kur tiks ņemti finanšu līdzekļi. 

N.Līcis atbild, ka tie ir jāparedz 2021.gada pašvaldības budžetā. 

A.Horsts informē, ka jautājums tika skatīts novembra Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdē un komiteja noraidīja iesniegto priekšlikumu. 

J.Miranoviča precizē, ka komitejā tika lemts līdz Domes sēdei izskatīt minēto jautājumu. 

A.Horsts ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra komiteju sēdēm vai arī iniciatīvu par 

pašvaldības līdzfinansējumu izsvītrot. 

E.Grāvītis piekrīt jautājuma atkārtotai izskatīšanai uz komiteju sēdēm. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz decembra komiteju sēdēm. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra komiteju sēdēm. 

 

§16 

Par publiskas personas bruģēta laukuma nomas tiesību izsoles organizēšanu (pie Tūrisma 

informācijas centra) 

 

Ziņo B.Veide. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 20.augustā reģistrēta 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 
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automātus pie Saulkrastu tūrisma informācijas centra (zaļās atkritumu tvertnes vietā) un pie Baltās 

kāpas autostāvvietas biļešu automāta vai sabiedriskās tualetes.  

2020.gada 12.oktobrī Domē saņemts vēl 1 (viens) iesniegums no SIA “Kafijas pasaule” 

valdes locekļa, kurā tiek lūgts izskatīt iespēju SIA “Kafijas pasaule” iznomāt 1m2 (1 kvadrātmetru) 

pie Saulkrastu Tūrisma informācijas centra, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, LV-2160, lai uzstādītu 

karsto dzērienu tirdzniecības automātu, jo Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem būtu 

iespējams iegādāties siltus un uzmundrinošus dzērienus līdzņemšanai. Līdz šim SIA “Kafijas 

pasaule” karsto dzērienu automātus izvietojusi vairākos atpūtas objektos un saņemtas vislabākās 

atsauksmes gan no apmeklētājiem par pakalpojuma pieejamību un produktu kvalitātes 

standartiem, gan no klientiem par augsto servisa kvalitāti.  

Ņemot vērā, ka abi pretendenti izvēlējušies karsto dzērienu automātus 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. Ņemot vērā iepriekš norādīto un saskaņā ar 2018.gada 

20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, Domei finansiāli lietderīgi ir organizēt nomas tiesību izsoli par bruģēta laukuma 1 

(viena) kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas centra Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, par nosacīto nomas maksu 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi)/mēnesī 

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”, 

- Saulkrastu novada domes 11.11.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēde atzinumam (Prot.Nr.11/2020/§9), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas centra, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā par nosacīto nomas maksu 50.00 EUR/mēnesī (piecdesmit euro, 00 

centi), nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, nomas tiesību mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli.  

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

kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas centra Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus. 

3. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.12.2020. plkst.10.00 rīkot bruģētā laukuma 

nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2033 protokola pielikumā. 

 

§17 
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Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 2020.gada 

16.oktobra lēmumu Nr.2 

 

Ziņo O.Vanaga, ka komitejā tika izskatīti 2 jautājumi, no kuriem viens ir par to, ko darīt ar 

neiztērētajiem līdzekļiem, kas paliek pāri pārvaldē, saistībā ar COVID-19 un, ko darīt ar 2021.gada 

maksājumiem  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei sakarā ar Pašvaldību administratīvi 

teritoriālās reformu. Informē, ka tiek ierosināts, līdzekļus, kuri paliek pāri, sakarā ar COVID-19, 

pārcelt uz nākamā gada budžetu, un lai nodrošinātu iestādes un izglītības pakalpojuma sniegšanas 

nepārtrauktību, 3.un 4. ceturkšņa maksājumus veikt līdz 2021.gada 20.jūnijam. 

J.Miranoviča noskaidro vai ir zināms citu pašvaldību lēmums par līdzfinansēšanu. 

O.Vanaga atbild, ka novadi, kuri tiks piesaistīti Siguldas novadam, nepiekrīt lēmumam maksāt par 

3.un 4. ceturksni, jo viņi nebūs Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, un informē, ka 

sakarā ar to, ka Saulkrastu novada pašvaldība būs pārvaldē, aicina balsot un atbalstīt iesniegto 

lēmuma projektu. 

J.Miranoviča noskaidro nepieciešamību Saulkrastu novada pašvaldībai atrasties minētajā pārvaldē 

un ierosina izskatīt alternatīvu par pašvaldības darbinieka noalgošanu izglītības jautājumos, kas 

saistīta ar Pierīgas jautājumiem. 

O.Vanaga uzskata, ka šāda veida pārvalde ir nepieciešama, jo Saulkrastu vidusskola novērtē 

pārvaldē organizētos konkursus, olimpiādes, sporta pasākumus, seminārus un kursus, un uzskata, 

ka novada ietvaros nevarēs noorganizēt un konkurēt tādā apmērā kā to veic Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde. 

J.Miranoviča noskaidro kādi varētu būt riski, ka līdz gada beigām finansējums varētu nepietikt, 

sakarā ar biedru skaita samazināšanos.  

O.Vanaga atbild, ka pārvaldes vadītājs ziņoja, ja Saulkrastu novada pašvaldība ieskaita 9% 

nākamā gada budžetā, tad varētu būt iztrūkums pēdējos 2021.gada 2 mēnešos. 

Diskusija par iespējamu dalības maksas paaugstināšanu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča un 

O.Vanaga. 

A.Horsts ir pret maksājumu veikšanu avansā. 

O.Vanaga izsaka savu viedokli par nemaksāšanas sekām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldei. 

E.Grāvītis ziņo, ka informāciju par izstāšanos no Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

ir jāpiesaka laicīgi. Informē, ka lielākā daļa no bijušajām Pierīgas pašvaldībām, kuras nav minētajā 

pārvaldē, tāpat izmanto pārvaldes dotās priekšrocības, pieļauj tādu iespēju, ka kādā mirklī pārvalde 

var tikt likvidēta, bet uzskata, ka kamēr šī pārvalde var pastāvēt, Saulkrastiem vajadzētu tur 

atrasties. 

A.Horsts uzskata, ka ekonomiski izdevīgāk būtu pieņemt savu darbinieku. 

S.Ancāne noskaidro, ar ko nodarbojas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 

B.Veide atbild, ka veic visus organizatoriskos darbus, kuri saistīti ar olimpiādēm un sacensībām. 

Diskusija par dalību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. Diskusijā piedalās B.Veide, 

N.Līcis un E.Grāvītis. 

R.Urtāne informē, par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā minēto punktu, 

par izstāšanās termiņiem. 

Diskusija par pārvaldes likvidāciju, ja tajā samazinās dibinātājpašvaldību skaits par 1/3 daļu no 

sākotnējā dibinātājpašvaldību skaita. Diskusijā piedalās R.Urtāne, A.Horsts, N.Līcis, B.Veide un 

E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2020.gada 20.oktobrī Saulkrastu novada dome ir saņēmusi Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes 2020.gada 16.oktobra lēmumu Nr.2 “Par redakcionālām izmaiņām pārvaldes 

nolikumā”. Papildus lēmumā lūgts Pārvaldes dibinātājpašvaldību domēm š.g. novembra mēnesī 

https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
https://namejs.saulkrasti.lv/Contacts/Organization/Organization?OrganizationId=155607
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sēžu darba kārtībā iekļaut Uzraudzības padomes lēmumu  “Par redakcionālām izmaiņām pārvaldes 

nolikumā”  

Izskatot 2020.gada 16.oktobra lēmumu Nr.2 “Par redakcionālām izmaiņām pārvaldes 

nolikumā” un  pamatojoties uz  Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas 2019.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§2),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Sakarā  ar 12.03.2020. MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un 

COVID – 19 vīrusa radīto ietekmi  Pārvaldes plānoto pasākumu norisē, kā rezultātā  

Pārvaldes 2020. gada budžetā radies izdevumu atlikums -veikt sekojošas redakcionālas 

izmaiņas  Pārvaldes nolikuma 5. sadaļas  punktāNr.5:  

“5. Pārvaldes kontā esošo līdzekļu kalendārā gada atlikums, kas radies no Pārvaldes visu 

veidu ieņēmumiem, kā arī no dibinātājpašvaldību līdzmaksājuma daļas, kura nepārsniedz  

9 %  no gada  kopējā līdzmaksājuma apjoma  -  paliek Pārvaldes rīcībā un tiek iekļauts 

nākamā kalendārā gada budžeta  izdevumu tāmē.”   

2.  Sakarā ar Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu 2021. gadā papildināt 

Pārvaldes nolikuma 5. sadaļas 3. punktu sekojošā redakcijā :  

“3.1. Lai nodrošinātu iestādes un izglītības pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, 

līdzmaksājumu  par dalību Pierīgas izglītības un kultūras pārvaldes darbībā 2021.gada 

3.un 4. ceturksnī dibinātājpašvaldības veic līdz 2021.gada 20.jūnijam.”. 

3. Elektroniski parakstītu lēmumu nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei uz 

e-pastu: olgerts.lejnieks@iksp.lv. 

 

Lēmums Nr.2034 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par izmaiņām Saulkrastu novada bāriņtiesā 2020.gada budžetā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 27.10.2020. iesniegumu par 

2020.gada budžeta izmaiņām, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas .sēdē 

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

2.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (Turpmāk EKK) 2235 (Izdevumi par 

saņemtajiem apmācības pakalpojumiem) par  590,00 EUR. 

1.1.2. EKK 2232(Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem) 250.00 

EUR. 

https://namejs.saulkrasti.lv/List/MeetingRedirect/1000128
https://namejs.saulkrasti.lv/List/MeetingRedirect/1000128
mailto:olgerts.lejnieks@iksp.lv
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1.1.3. EKK 2231(Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai) 80.00 

EUR. 

1.1.4. EKK 1147( Piemaksa par papildus darbu) 450.00 EUR. 

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

1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 590,00 EUR, lai 

iegādātos datortehniku ikdienas darba pienākuma veikšanai. 

1.2.2. EKK 5121 ( Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem) 250.00 

EUR, lai nodrošinātu datortehniku ar programmu – Microsoft office 2019 

Home and Buisiness. 

1.2.3. EKK 2312 (Inventārs) 50.00 EUR, lai nodrošinātu stacionāra telefona iegādi 

darbiniekam, ikdienas darba pienākuma veikšanai. 

1.2.4. EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) 30.00 EUR, kas saistīts 

ar budžeta faktisko izdevumu pārsniegumu pār plānotajiem izdevumiem. 

1.2.5. EKK 1221(Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālas apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) 300.00 EUR, kas saistīts ar budžeta faktisko izdevumu 

pārsniegumu pār plānotiem izdevumiem.  

1.2.6.  EKK 1228(Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālas apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) 150.00 EUR, kas saistīts ar budžeta faktisko izdevumu 

pārsniegumu pār plānotiem izdevumiem. 

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.2035 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par grozījumiem Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” 2020.gada budžeta 

plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 02.11.2020. iesniegumu par grozījumiem 

Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” (Nr. 2018-1-TR01-KA201-059398) 2020.gada 

budžeta plānā saistībā ar izmaiņām projekta aktivitātēs, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 11.11.2020. sēdē (Protokols Nr. 11/2020/§3), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1. samazināt Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” (Nr. 2018-1-TR01-

KA201-059398) (Struktūrvienība 02, P5235) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. EKK 231101 (Biroja preces) par 1 500,00 euro; 

1.1.2. EKK 2122 (Ārvalstu komandējumi - pārējie komandējumi un dienesta 

braucieni) par 369,00 euro. 
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1.2. palielināt Erasmus+ KA201 projekta “STEM for Innovation” (Nr. 2018-1-TR01-

KA201-059398) (Struktūrvienība 02, P5235) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika) par 1869,00 euro, 

lai nodrošinātu virtuālo (ZOOM tiešsaistes u.c.) sadarbību projekta ietvaros, 

iegādājoties projektoru. 

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

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

1.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2036 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par projekta “Nordplus Junior 2020” ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu vidusskola ir noslēgusi līgumu, lai realizētu projektu “Nordplus Junior 2020”. 

Projekta mērķis ir izpētīt mūsdienu tehnoloģiju (3D modelēšana un parentēšana, paplašināta 

realitāte u.c.) izmantošanas metodes stundās (arī starppriekšmetu saiknē) un uzlabot skolotāju 

profesionālās prasmes, piedaloties spēlēšanas un IKT izglītības metodiku veidošanā, iegādājoties 

3D printerus. Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 02.11.2020.iesniegumu par Saulkrastu 

novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu, lai realizētu skolu 

sadraudzības projektu “Nordplus Junior 2020”, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 11.11.2020. sēdē (Prot.Nr.10/2020/§4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

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

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 3 500,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5253). 

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

2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju Saulkrastu 

vidusskola - Projekts “Nordplus Junior 2020” (Struktūrvienība 02, P5253, 

V.F.09.219) par 3 500,00 EUR EKK 5238 (Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika). 

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

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

2., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2037 protokola pielikumā. 

 

§21 
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Par 2015.gada 30.septembra iekšējo noteikumu Nr. IeN6/2015 “Iekšējie darba kārtības 

noteikumi” atcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro vai Domes sēdē nevajadzētu arī izskatīt jaunos Saulkrastu novada domes 

iekšējos darba kārtības noteikumus, kuros skar jautājums arī par finanšu līdzekļiem. 

J.Miranoviča izskaidro, ka tie ir organizatoriski noteikumi, informē, ka visi noteikumi, kur tiek 

runāts par tieši naudas līdzekļu piešķiršanu, tiek skatīti Domes sēdē. 

Diskusija par iekšējo noteikumu stāšanos spēkā. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un J.Miranoviča. 

N.Līcis izsludina tehnisku pārtraukumu. 

 

Tehnisku iemeslu dēļ plkst. 15.08 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.13. Deputāte S.Ancāne nepiedalās Domes sēdes videokonferencē. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada dome ar 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.14§43 apstiprināja 

iekšējos darba kārtības noteikumus, kas nosaka iestādes “Saulkrastu novada dome” darba kārtību 

un papildus darba līgumiem regulē darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības, reglamentē 

darbinieku pieņemšanas un atbrīvošanas kārtību, darba un atpūtas laiku, darba samaksas izmaksu, 

darba aizsardzības pasākumus un atbildību par domes izdoto tiesību aktu- nolikumu, noteikumu, 

instrukciju, rīkojumu, lēmumu, amata aprakstu u.c. neievērošanu. 

Ņemot vērā, ka noteikumi ir novecojuši, neatbilst esošai situācijai, nepieciešams tos aktualizēt.  

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

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§7),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atcelt 2015.gada 30.septembra iekšējos noteikumus Nr. IeN6/2015 “Iekšējie darba 

kārtības noteikumi” ar 2020.gada 30.novembri. 

2. Pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam organizēt jaunu iekšējo darba kārtības 

noteikumu izstrādi un apstiprināt noteikumus līdz 2020.gada 1.decembrim. 

 

Lēmums Nr.2038 protokola pielikumā. 

 

Plkst.15.15 deputāte S.Ancāne pievienojas Domes sēdes videokonferencē. 

 

§22 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējos 

noteikumos Nr.14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka noteikumos ir pievienots papildus regulējums par zemsliekšņa 

iepirkumu rīkošanu, gadījumos, ja ir notikuši neparedzēti ārkārtēji apstākļi. 
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A.Horsts uzskata, ka būtu nepieciešams noteikumus papildināt un būtu nepieciešams publicēt 

Domes mājaslapā zemsliekšņa iepirkumus, kā arī kapitālsabiedrību veiktos iepirkumus un cenu 

aptaujas. 

J.Miranoviča vērš uzmanību, ka kapitālsabiedrība pēc būtības ir komersants, bet informāciju, par 

viņu izsludinātajām cenu aptaujām, Domei būtu ieteicams publicēt mājaslapā. 

Diskusija par kapitālsabiedrības tirgus izpētes publicēšanu Saulkrastu novada pašvaldības 

mājaslapā. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts, J.Miranoviča un A.I.Zaharāns. 

N.Līcis uzskata, ka noteikumi būtu jāprecizē un jāpapildina, un atkārtoti būtu jāizskata decembra 

komiteju sēdēs. 

A.Horsts uzskata, ka visi pašvaldības veiktie iepirkumi būtu jābūt pieejamiem. 

J.Miranoviča izskaidro, ka noteikumus var papildināt un grozīt, bet tie attieksies tikai uz Domi 

nevis uz kapitālsabiedrībām. Informē, ka Publisko iepirkumu likums nosaka sliekšņus, kad 

pašvaldība veic publiskas iepirkumu procedūras, savukārt zemsliekšņu iepirkumi, uz doto mirkli, 

normatīvajos aktos nav reglamentēti kā tā ir jāorganizē. Atbalsta A.Horsta ierosinājumu par 

noteikumu pārskatīšanu. 

N.Līcis aicina deputātus atbalstīt sagatavoto redakciju un decembra komiteju sēdēs veikt 

precizējumus. 

J.Miranoviča aicina deputātiem iesniegt priekšlikumus, lai veiktu precizējumus noteikumos. 

 

2020.gada 30.jūnijā Saulkrastu novada dome apstiprināja iekšējos noteikumus Nr.14/2020 

“Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā” 

(turpmāk - Noteikumi).  Noteikumu piemērošana ir apgrūtināta situācijās, kad  neparedzamu 

ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi rodas situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot 

tirgus izpēti.  

Grozījumi Noteikumos ir izstrādāti, lai nodrošinātu iespēju rīkoties steidzami, pamatojoties 

uz ārkārtas apstākļus pamatojošiem dokumentiem.  

Pamatojoties uz 11.11.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2020§8), 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija 

iekšējos noteikumos Nr.14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā””. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2039 protokola pielikumā. 

 

§23 

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

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

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

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

noteikumi paredz nekustamā īpašuma atvieglojumus, ārkārtas situācijas laikā cietušajiem 

uzņēmējiem, kuru juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir Saulkrastu novada 
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administratīvajā teritorijā, un, ja pa šo laiku vidējie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 

samazinājušies vismaz par 30 %, tad tiek piešķirta 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Ziņo, 

ka juridiskajai personai nevar būt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumu par 

2019.gadu. N.Līcis aicina balsot par priekšlikumu, kurā precizēti saistošie noteikumi.  

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

saistošajos noteikumos. 

 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības var 

izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā 

kārtībā. 

Saistošo noteikumu projekts paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90 

procentu apmērā juridiskām personām, kuru juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Atvieglojumus paredzēts piemērot par laika periodu, 

kad, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija.  

Pamatojoties uz 11.11.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.11/2020§9), 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un  41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

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

īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” . 

2. 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.2040 protokola pielikumā. 

 

B.Veide noskaidro vai minētie atvieglojumi ietekmēs pašvaldības budžetu. 

Diskusija par atvieglojumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Diskusijā piedalās N.Līcis un 

B.Veide. 

 

§24 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu 

novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Vaidere noskaidro, vai noteikumos ir nepieciešams 23.punkts “Personai, tā likumiskajam 

pārstāvim vai pilnvarotajam pārstāvim bez Dienesta rakstveida piekrišanas nav pieļaujams 

tehniskos palīglīdzekļus, pandusu un pacēlāju pārdot, nodot trešajai personai lietošanā”. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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J.Miranoviča izskaidro, ka tiek nodrošināta situācija, ka par piešķirto pabalstu uzbūvētie 

palīglīdzekļi  netiek pārdoti par dārgāku cenu un negūst sev labumu. 

E.Grāvītis noskaidro vai Sociālais dienests ir aprēķinājis cik liels varētu būt pieprasījums.  

N.Līcis atbild, ka ir plāns budžeta ietvaros izsniegt šāda veida pabalstu. Informē, ka ir saņemts 

viens iesniegums uz doto mirkli un  Dome varētu šādu pabalstu piešķirt 2 gadījumos, katru gadu. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē, ka Sociālā dienestā līdz šim nav bijusi liela 

interese, par vides pielāgošu personām ar invaliditāti. Ziņo, ka pieprasījumi tiks vērtēti pēc 

faktiskās situācijas. Informē, kuri var saņemt minēto atbalstu. 

 

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktā noteikto 

autonomo funkciju  nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, ir izstrādāts saistošo noteikumu 

projekts, kas nosaka kārtību, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt 

pabalstu mājokļa vides pielāgošanai. 

 Izskatot saistošo noteikumu “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu 

novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai” projektu un  pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu (protokols 

Nr.7/2020§2), Finanšu komitejas 2020.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.11/2020§10) un 

likuma „Par pašvaldībām” ” 15. panta pirmās daļas 7.punktā 45.panta trešo daļu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā personas ar 

kustību traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai”. 

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.2041 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par grozījumiem 28.10.2020. domes sēdes lēmumā Nr. 1981“Par 29.07.2020. domes sēdes 

lēmuma Nr.1874 atcelšanu un publiskas personas nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles 

organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 2020.gada 28.oktobra Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.1981 “Par 

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

nomas tiesību izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)” 4.punktu tika nolemts uzdot izsoles 

komisijas priekšsēdētājam 2020.gada 20.novembrī, plkst.11.00 rīkot bruģēta laukuma nomas 

tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Tehnisku iemeslu dēļ izsoles noteikumi netika publicēti 

Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv , kā rezultātā interesentiem nebija iespējas 

iepazīties ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles objektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un iepriekš 

minēto,  

 

http://www.saulkrasti.lv/
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt 2020.gada 28.oktobra Saulkrastu domes sēdes lēmumu Nr. 1981 “Par 

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

īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu (Rīgas iela 9A, Saulkrasti)” šādā 

redakcijā: 

“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 autostāvvietas 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”- nav, „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

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

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

Saulkrastu novadā izsoles noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

4. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.12.2020. plkst.11.00 rīkot bruģētā 

laukuma nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Uzdod par pienākumu Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājai nekavējoties pēc 

lēmuma spēkā stāšanās brīža, bet ne vēlāk par 04.12.2020. publicēt informāciju par izsoli 

Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv un informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu domes ziņas”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2042 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par kārtējās domes sēdes pārcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis par ierosinājumu noteikts, ka kārtējā Domes sēde 30.decembrī varētu notikt ātrāk, 

plkst.10:00. 

E.Grāvītis ierosina Domes sēdi pārcelt uz 29.decembri, plkst.14:00. 

Diskusija par Domes sēdes pārcelšanas datumu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, 

J.Miranoviča, B.Veide un A.I.Zaharāns. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par kārtējās domes sēdes pārcelšanu uz 2020.gada 29.decembri 

plkst.14:00. 

 

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

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – pašvaldības nolikums) 70.punktā noteikts, 

ka domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst.14:00 un dome atsevišķos 

gadījumos var noteikt citu sēdes laiku, par to vienojoties iepriekšējā mēneša domes sēdē.  

Ņemot vērā, ka decembra kārtējās domes sēdes datums 30.decembris ir pirmssvētku diena 

(iestādes “Saulkrastu novada dome” darba laiks ir līdz plkst.15.00), lai atbilstoši pašvaldības 

nolikuma 72.punktā noteiktajam, nodrošinātu darbinieku piedalīšanos domes sēdē, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Saulkrastu novada domes 

2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.SN 6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

70.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2020.gada decembra sēde notiks 2020.gada 

29.decembrī plkst.14.00. 

Lēmums Nr.2043 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 2020.gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

http://www.saulkrasti.lv/
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Lai nodrošinātu administratīvās teritorijas reformu 2021.gadā, Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra ir piešķīrusi Saulkrastu novadam divas mērķdotācijas. Mērķdotācijas paredzētas 

jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei un 

jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei, nepieciešams 

veikt 2020.gada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un  27. punktu, 

Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtībā, kādā administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunizveidojamā 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 3.punktu, 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, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” par 36200,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.6211, P5254), lai nodrošinātu 

jaunizveidojamā Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027 izstrādi; 

1.2. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” par 18000,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.6211, P5255), lai nodrošinātu 

jaunizveidojamā Saulkrastu novada administratīvās struktūras projekta izstrādi. 

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

2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Administrācija” (Struktūrvienība 0111, M612, V.F. 

01.110) budžeta izdevumu plānu par 54 200,00 EUR EKK 5110 (Attīstības 

pasākumi un programmas), lai nodrošinātu jaunizveidojamā Saulkrastu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027 izstrādi un lai nodrošinātu jaunizveidojamā 

Saulkrastu novada administratīvās struktūras projekta izstrādi. 

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

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

2., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2044 protokola pielikumā. 

 

§28 

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka tiek veikti redakcionāli precizējumi saistošajos noteikumos. 

E.Grāvītis noskaidro šī noteikumu nepieciešamību Saulkrastu novada pašvaldībā. Uzskata, ka nav 

šķēršļu, lai vispārējo izglītību nodrošinātu Saulkrastu novadā. Skaidro, ka sākotnēji noteikumi 

radušies, lai nodrošinātu bērnu, ar īpašām vajadzībām, iespēju mācīties privātā vispārējā izglītības 

iestādē. Uzskata, ka būtu nepieciešams noteikumus precizēt, ka tie nav vispārēji pieejami.  

Diskusija par saistošo noteikumu izskatīšanu komiteju sēdēs un tā precizēšanu. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, E.Grāvītis un J.Miranoviča. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz decembra komiteju sēdēm. 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra komiteju sēdēm. 

 

§29 

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu un  nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības 

bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 16.11.2020. iesniegumu par jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības bilancē, 

pamatojoties uz: 

- likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

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

budžeta iestādēs” otro nodaļu, 

- pašvaldības īpašuma ceļi  d/s ,,Silmala’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu,  

- Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmums Nr.176 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, nosaukuma  piešķiršanu un likvidēšanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu”,  

- kadastrālo uzmērīšanu un jaunu ielu un īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai: izslēgt no pašvaldības grāmatvedības bilances īpašumu 

zeme zem ēkām un būvēm ceļi ,,Silmala’’, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kartiņas Nr.3075. 

2. Uzņemt grāmatvedības bilancē zemes īpašumus kontā zeme zem ēkām un būvēm saskaņā 

ar tabulu: 

Nosaukums 
Kadastra   

apz. 

Kadastra 

Nr. 

Platība 

ha 

Vērtība 

eur 

Abavas iela, Silmala 80330021915 80330021997 0.2009 155 

Salacas iela, Silmala 80330021916 80330021998 0.0417 32 

Ventas iela, Silmala 80330021917 80330021999 0.0305 23 

Klusā iela, Silmala 80330021918 80330022000 0.2288 176 

Daugavas iela, Silmala 80330021919 80330022001 0.2807 216 

Granīta iela, Silmala 80330021893 80330021982 0.0852 66 

Ogres iela, Silmala 80330021906 80330021991 0.4661 359 

Svētes iela, Silmala 80330021907 80330021992 0.0468 36 

Juglas iela, Silmala 80330021909 80330021993 0.2336 180 
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Vitrupes iela, Silmala 80330021911 80330021994 0.0485 37 

Lorupes iela, Silmala 80330021912 80330021995 0.2999 231 

Gaujas iela, Silmala 80330021914 80330021996 0.2939 226 

Palsas iela, Silmala 80330021895 80330021983 0.0989 76 

Misas iela, Silmala 80330021896 80330021984 0.0509 39 

Imulas iela, Silmala 80330021898 80330021985 0.1040 146 

Lielupes iela, Silmala 80330021899 80330021986 0.0958 74 

Silciema iela, Silmala 80330021900 80330021987 2.4456 1883 

Braslas iela, Silmala 80330021902 80330021988 0.1537 118 

Rūjas iela, Silmala 80330021903 80330021989 0.2738 241 

Irbes iela, Silmala 80330021904 80330021990 0.0788 61 

Silmalas grāvji, Silmala 

80330021894 80330021707 0.0907 127 

80330021897 80330021707 0.5738 787 

80330021901 80330021707 0.0361 50 

80330021905 80330021707 0.0306 43 

80330021910 80330021707 0.0277 39 

80330021913 80330021707 0.0511 72 

80330021908 80330021707 0.0326 46 

 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2045 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 27/2020 “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane informē, ka precizējumi tika veikti atbilstoši ministrijas norādījumiem. 

 

2020.gada 13.novembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums Nr. 1-18/10186.  Pamatojoties uz atzinumā norādīto veikti precizējumi 2020.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtību Saulkrastu novadā”. 

 Izskatot 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 27/2020 “Par sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” precizēto redakciju, kurā ņemti 

vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumi un, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN 27/2020 “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. 
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt precizētos saistošos noteikumus Nr. SN 

27/2020 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” 

pašvaldības izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2046 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par izmaiņām Saulkrastu vidusskolas 2020.gada budžetā 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktores 06.11.2020. iesniegumu par 2020.gada budžeta 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

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

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

transporta pakalpojumiem) par 762,30 EUR; 

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

1.2.1. EKK 2250 (Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi) par 762,30 EUR, lai varētu 

nodrošināt attālinātās mācības ar www.uzdevumi.lv palīdzību. 

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.2047 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības privātuma  politika” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Saulkrastu novada pašvaldībai, kas nosaka 

vispārīgos personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, kā arī kopumā atbild par personas datu 

apstrādi novada pašvaldībā saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijā spēkā esošiem 

tiesību aktiem ir jānodrošina personas datu aizsardzība, informācijas sniegšana un citi Regulā 

noteiktie pienākumi. Saulkrastu novada pašvaldība ir aktualizējusi Saulkrastu novada pašvaldības 

personas datu apstrādes privātuma politiku, kas nosaka personas datu apstrādes un datu 

aizsardzības principus, personas datu apstrādes mērķi un tiesisko pamatu.  

Lai sniegtu fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes 

nolūku, apstrādes apjomu, tiesisko aizsardzību, tiesisko pamatu, apstrādes termiņu datu iegūšanas 
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laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus, nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti datu subjektam 

pēc iespējas pārredzamākā veidā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Personas datu aizsardzības privātuma  politika”.  

2. Noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu. 
3. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 

3.1.  Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra iekšējie noteikumi  Nr.IeN 7/2019 

"Saulkrastu novada pašvaldības klientu personas datu apstrādes privātuma politika"; 

3.2.  Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra iekšējie noteikumi  Nr.IeN 8/2019 

"Saulkrastu novada pašvaldības nodarbināto personas datu apstrādes privātuma 

politika". 

4. Administratīvajai nodaļai nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības privātuma politikas 

publicēšanu pašvaldības mājaslapā. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram līdz  2020.gada 1.decembrim organizēt privātuma atrunas un 

Sīkdatņu politikas apstiprināšanu un nodrošināt to publicēšanu pašvaldības mājaslapā. 

6.  Iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības privātuma  politika” izpildi kontrolēt 

izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.2048 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par 28.09.2011. lēmuma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” atcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kurš ir iesnieguma iniciators. 

J.Miranoviča izskaidro, ka tika konstatēts fakts, ka bija šāds lēmums, bet uz doto brīdi, lai sniegtu 

ēdināšanas pakalpojumu, summai virs 42 tūkstošiem, ir jāievēro Publisko iepirkumu likumā 

noteiktās procedūras, proti, ir jārīko iepirkums. 

B.Veide noskaidro vai minētais iepirkums nav jāorganizē caur iepirkumu komisiju, nevis to dara 

iestādes vadītāja. 

J.Miranoviča izskaidro, ka iestādes vadītāja vērsīsies Domē ar tehnisko specifikāciju un tad tiks 

organizēts iepirkums. 

 

2011.gada 28.septembrī Saulkrastu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” (Prot.Nr.19§60), ar kuru pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Saulkrastu slimnīca” tika atļauts sniegt ēdināšanas pakalpojumus Saulkrastu novada 

pašvaldības iestādei „Sociālās aprūpes māja”.  

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma prasību ievērošanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 7. punktu un  21.panta 27.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  
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1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumu  “Par ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu” (Prot.Nr.19§60). 

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” vadītājai Jogitai 

Skujiņai organizēt iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai iestādē “Sociālās aprūpes māja”.  

3. Līdz lēmuma 2.punktā noteiktā iepirkuma līguma noslēgšanai PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu iestādē “Sociālās aprūpes māja”, atbilstoši:  

3.1. 2017.gada 1.marta līgumam, kas noslēgts starp pašvaldības iestādi “Sociālās 

aprūpes māja” un pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca” par ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu Sociālās aprūpes mājai;  

3.2. 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura 

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2049 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par finansējuma paredzēšanu 2021. gada budžeta plānā  “Pludmales “Centrs” 

labiekārtošana Raiņa ielā, Saulkrastos” būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka no minētās summas, 2223 EUR Saulkrastu novada pašvaldība saņems 

kā publisko finansējumu atpakaļ. Informē par atbalsta intensitāti būvniecībai.  

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk-Dome)  29.07.2020. saņemts Lauku atbalsta dienesta 

lēmums Nr. 04.6-11/20/601-e par Saulkrastu novada domes 2020. gada 3. jūnija iesniegtā projekta 

iesnieguma Nr. 20-04-FL02-F043.0204-000001 ”Glābšanas stacijas izbūve un pieejamības 

pludmalē nodrošināšana” atbalstīšanu. Projektā paredzēts izbūvēt glābšanas staciju un izveidot 

pieeja operatīvā transporta nokļūšanai pludmalē. 

30.09.2020. Domē saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr. 04.6-11/20/710-e par 

Saulkrastu novada domes 2020. gada 11. augustā iesniegtā projekta iesnieguma “Pludmales 

infrastruktūras nodrošināšana peldvietā “Centrs”” atbalstīšanu. Projektā  paredzēts veikt 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi moduļtipa labierīcībām. 

30.09.2020. Domē saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr. 04.6-11/20/708-e par 

Saulkrastu novada domes 2020. gada 11. augustā iesniegtā projekta iesnieguma “Labierīcību 

infrastruktūras izveide peldvietā “Centrs”” atbalstīšanu. Projektā  plānota moduļtipa tualetes ēkas 

izbūve. 

Lai pašvaldība varētu uzsākt iepriekš minēto projektu realizāciju, 2020. gada 30. novembrī 

tika izsludināts iepirkums “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektam “Pludmales 

“Centrs” labiekārtošana Raiņa ielā, Saulkrastos”. Būvprojektu paredzēts izstrādāt 4 kārtās – 

iepriekš minēto projektu realizācijai un gājēju ceļa izbūves, kas savieno Jūras parku un Raiņa ielu, 

projekta izstrāde. Saskaņā ar iepirkuma komisijas 23.11.2020. lēmumu (iepirkuma identifikācijas 

nr. SND/2020/17, protokols Nr.4), iepirkuma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Tomus”, kura 

piedāvātā līgumcena ir 19850 EUR bez PVN.  

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

 

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

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

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

1. Paredzēt 2021. gada budžeta izdevumos “Administrācija – Valdības funkcija 

tautsaimniecība” (Struktūrvienība 0111, M613, V.F. 06.600) EKK 5240 (pamatlīdzekļu un 

ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) EUR 24 018.50 (divdesmit 

četri tūkstoši astoņpadsmit eiro, 50 centi). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2050 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par finansējuma paredzēšanu līguma slēgšanai ar Biedrību “Latvijas Samariešu 

apvienība” 2021.gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra Sociālo jautājumu komitejas sēdi un 

izskatīt iespēju šos darbus deleģēt PSIA "Saulkrastu slimnīca". 

Diskusija par tirgus izpētes veikšanu, pakalpojumu nodrošināšanas iespējām un līguma 

pagarināšanu. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, K.Mozga, J.Miranoviča un B.Veide. 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra Sociālo jautājumu komitejas sēdi. 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), tehnisku iemeslu dēļ lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās S.Osīte, 

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz decembra Sociālo jautājumu komitejas sēdi. 

 

§36 

Par tehniskas kļūdas precizējumu 29.07.2020. domes sēdes lēmumā Nr.1859 “Par debitoru 

parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pārskatot Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 29.jūlija 

lēmuma Nr.1859 „Par debitoru parādu norakstīšanu IP Būve Pilnsabiedrība” (turpmāk – Lēmums) 

dokumentāciju, konstatēta pārrakstīšanās kļūda Lēmuma  ceturtajā rindkopā un ir nepieciešams 

veikt tehniskas kļūdas precizējumu, aizstājot skaitļus „ 87.” ar skaitļiem „187.”. Kļūda atzīstama 

par pārrakstīšanās kļūdu, kas nemaina Lēmuma būtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Aizstāt Lēmuma  ceturtajā rindkopā skaitļus „87.” ar skaitļiem „187.”. 
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Lēmums Nr.2051 protokola pielikumā. 

 

§37 

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

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka Saulkrastu vidusskola ir izstrādājusi grozījumus, kuri ir iekļauti 

Saulkrastu vidusskolas iekšējos noteikumos, un ziņo, ka no 2019.gada Saulkrastu novada domes 

nolikums paredz, ka noteikumi, kas skar finanses ir skatāmi Domes sēdē. 

 

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”.  

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”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

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

kārtība”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2052 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:52 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 48.panta otrajā daļā un trešajā daļā noteikto, domes 

priekšsēdētājs N.Līcis neparaksta 25.11.2020. domes sēdes lēmumu „Par Saulkrastu 

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

apstiprināšanu” (protokols Nr. 35/2020§37). Lēmums nav stājies spēkā, atkārtoti tiks izskatīts 

Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē. 

 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 01.12.2020. 

 


