
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

 

2020. gada 29. decembris             Nr.38/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 29. decembrī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

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, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, 

Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Nepiedalās deputāti: 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā) 

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 29.12.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina izslēgt no darba kārtības 30.jautājumu “Par saistošo noteikumu “Par 

Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu” un atkārtoti to izskatīt komiteju sēdēs. 

N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādu jautājumu: 

• Par transporta iegādi Sociālās aprūpes mājas iestādei. 

 

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

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

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

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību ar tajā piebalsoto jautājumu. 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, 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 29.12.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.11.2020. domes sēdes, 30.11.2020. un 

22.12.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā rīcības un 

investīciju plāna apstiprināšanu  

4. Par piešķirtā finansējuma atmaksu biedrībai “Saulkrasti Adventure”  

5. Par lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

6. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 

82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9,Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu  

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

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

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” un atbrīvošanu no zemes 

nomas maksas nesezonas mēnešos  

10. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, nodošanu atsavināšanai  

11. Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

12. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

13. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

14. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

15. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi   

16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi   

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

18. Par lietošanas mērķa maiņu   

19. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’  

20. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu  

21. Par adreses maiņu un likvidēšanu  

22. Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2020 “Grozījumi Saulkrastu 

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

Saulkrastu novadā”” precizēšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai 

24. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.IeN 1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikums” apstiprināšanu  

25. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi  2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtībā, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 

mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu  

26. Par debitora parāda norakstīšanu  
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27. Par grozījumiem pašvaldības iestādes “ Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” un  

“Saulkrastu kultūras centrs’’ amatu sarakstā  

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  

29. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 

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

2020.gada budžetu”” izdošanu  

30. Par bērnu rotaļu laukuma vienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma organizēšanu 

(pie Baltās kāpas un Saulkrastu Mežaparkā)  

31. Par izvērtēšanas komisijas izveidi  

32. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  

33. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālo pabalstu sadaļā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

34. Par pašvaldības mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas 

centra Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

35. Par pašvaldības mantas- bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes 

Rīgas ielā 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

36. Par atļauju savienot amatus Saulkrastu bāriņtiesas loceklei S.Veismanei  

37. Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu  

38. Par grozījumiem 29.04.2020. lēmumos Nr. 1714 “Par Saulkrastu novada domei piekritīgo 

zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē’’ un Nr.1715 ,,Par Saulkrastu novada domei 

piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē"  

39. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1406 ,,Par 

nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un izslēgšanu no pašvaldības 

zembilances’’  

40. Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos  

41. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada izdevumos par labiekārtošanas darbiem 

2020.gadā  

42. Par telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīca" telpu 

nomniekiem  

43. Par Saulkrastu novada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu pedagogu piemaksām 

Piebalsojamie jautājumi: 

44. Par transporta iegādi Sociālās aprūpes mājas iestādei 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 25.11.2020. domes sēdes, 30.11.2020. un 

22.12.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 25.11.2020. domes sēdes un 

30.11.2020. un 22.12.2020. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir 

izpildīti, izņemot iepriekšējās Domes sēdes jautājumi, kuri tika atlikti uz šo sēdi. Ziņo, ka 

22.12.2020. ārkārtas sēdes jautājums “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu 

sociālās aprūpes māja” reorganizāciju, apvienojot to funkcijas un izveidojot pašvaldības aģentūru 

“Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs”” ir procesā. 
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Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne informē, par izmaiņām un kas paliks, sākoties 

nākamajam mācību gadam Saulkrastu novada skolās. Ziņo, ka nemainīsies 1.-9.klašu skolnieku 

mācību stundu un pulciņu norises vietas, savukārt izmaiņas būs tādas, ka turpmāk 10.-12.klase 

atradīsies Saulkrastu centrā, ārpus klašu aktivitātes un projekti norisināsies abās skolas ēkās, kur, 

nokļūšanai, pašvaldība nodrošinās transportu, kā arī mainīsies tas, ka būs 1 direktors. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka tiks apkopoti vecāku jautājumi un 

Saulkrastu mājaslapā tiks izveidota sadaļa “Biežāk uzdotie jautājumi”, kur būs sniegtas atbildes, 

lai vecāki vienkopus varētu saņemt atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem. Ziņo, ka ir 

uzsākta saziņa ar Izglītības un zinātnes ministriju par skolu reorganizācijas saskaņošanu, kura 

nolems vai reorganizācija notiks. J.Miranoviča vērš uzmanību, ka Darba grupa būs tā, kas izveidos 

reorganizācijas plānu, kurā būs informācija, kas ir norādīta lēmumprojektā, kā arī laika grafiks par 

to, kas ir plānots nākamā pusgada ietvaros. 

A.I.Zaharāns informē, ka ir pabeigts Zvejniekciema ielu un skeitparka apgaismojuma projekts un 

plānots ar 2021.gada 4.janvāri uzsākt estrādes būvdarbus.  

A.Horsts noskaidro, kur nākamajā gadā būs vidusskola un kur 1.klases. 

R.Urtāne atbild, ka vidusskola atradīsies Saulkrastu centrā, savukārt 1.-9.klases saglabā esošās 

norises vietas. 

A.Horsts izklāsta Rožu bulvāra jautājuma izskatīšanas vēsturi. 

A.I.Zaharāns informē, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” bija plānojuši minētos ceļus un tiltus nodot 

pašvaldībai, bet tie ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, kas varētu būt par iemeslu, kādēļ pašvaldība tos 

nepieņēma. Ziņo, ka ir saņemts no VAS “Latvijas Valsts ceļi” pieprasītie tehniskie noteikumi, ir 

sagatavoti defekta akti par tilta stāvokli un ceļa segumu, ir izsūtīta vēstule Latvijas Valsts ceļiem 

ar lūgumu sakārtot ceļu un tiltu, lai lemtu par iespēju pārņemt tos pašvaldības bilancē. Informē, ka 

atbilde vēl nav saņemta, lai varētu veikt turpmākās darbības. 

Diskusija par Rožu bulvāra jautājuma izskatīšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.I.Zaharāns un 

N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro kad estrāde varētu būt gatava un kas to apsaimniekos. 

A.I.Zaharāns atbild, ka plānotais pabeigšanas termiņš ir 30.05.2021. Informē par estrādes 

plānotajiem izmantošanas mērķiem. 

N.Līcis informē par apgrūtinājumiem estrādes būvniecībā. 

A.Horsts noskaidro vai drīkst oficiāli dedzināt zarus. 

Juriste Vita Spitane atbild, ka noteikumi ir publicēti decembra Saulkrastu domes ziņās un ir 

stājušies spēkā, līdz ar to, laika periodā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim fiziskām personām uz savā 

īpašumā vai lietošanā esošas zemes ir tiesības dedzināt lūzušos zarus un kokus. 

A.Horsts aicina A.I.Zaharānam uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” apskatīt Upes ielas un 

Jūras prospekta apgaismojumu, jo bieži izslēdzas gaisma. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā rīcības un 

investīciju plāna apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka plānā tika aktualizētas dažādu 

projektu aktuālās summas, iestrādāta bankas ēkas iegāde Sociālā dienesta vajadzībām un mainīts 

Smilšu ielas ēkas investīciju mērķis, kas līdz šim bija mūzikas un mākslas skolas vajadzībām, bet 

tagad nodots sporta un ģimeņu centram.  

A.Horsts noskaidro vai netiks kavēts darbs pie jaunā plānošanas dokumenta izstrādes, sakarā ar 

saņemto Limbažu novada domes vēstuli, kurā teikts, ka viņi būtu gatavi piedalīties jaunā 
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plānošanas dokumenta izstrādē, tikai tad, kad būs pieņemts Satversmes tiesas lēmums par Skultes 

pagasta pievienošanas likumību. 

M.Petruševica atbild noraidoši un izskaidro, ka bija sazinājusies ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, kura informējusi, ka jebkurā gadījumā Saulkrastiem ir jāplāno 

attīstība arī Skultes pagastam, jo tas nenozīmē, ka iedzīvotāji nevar līdzdarboties un plānot 

attīstību. 

A.Deniškāne noskaidro vai Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai ir plānotas citas telpas. 

Diskusija par telpām Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai. Diskusijā piedalās N.Līcis 

un A.Deniškāne. 

G.Lāčauniece ierosina plānā pie rezultatīvajiem rādītājiem veikt papildinājumus, norādot, ka darbi 

tiek turpināti. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kas paredz rīcības un 

investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 

un saskaņā ar Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteikto, ka gan rīcības 

plānu, gan investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt attīstības programmas darbības laikā, 

ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības budžetu, investīciju plāns ir 

papildināts ar plānotajiem projektiem un investīcijām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

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

Nr.12/2019§2),  

 

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), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

Rīcības un investīciju plānu. 

2. Novada attīstības nodaļai ievietot aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam Rīcības un investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2060 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par piešķirtā finansējuma atmaksu biedrībai “Saulkrasti Adventure” 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka biedrībai “Saulkrasti Adventure” tika piešķirts finansējums NVO 

projektu konkursā, bet diemžēl biedrībai neizdevās realizēt projektu. Informē, ka nolikumā ir 

atrunāts, ka vērtēšanas komisijai ir jāsniedz Domei ierosinājums par līguma pārtraukšanu un 

izmaksātā finansējuma atgūšanu, bet saskaņā ar komitejas atzinumu, tika ierosināts vienoties 

pagarināt projekta īstenošanu un paredzēt finansējumu nākamgad.   

E.Grāvītis noskaidro cik tiesiski un ētiski, attiecībā uz iespējamiem citiem pretendentiem, kuri 

varēja piedalīties projektā, ir pagarināt projektu realizāciju. 

M.Petruševica atbild, ka nolikumā netika atrunāts līdz kuram datumam ir jārealizē projekts, bet tas 

tika atrunāts domes lēmumā, tādēļ neredz tiesisku pamatu par līguma nepagarināšanu. 
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E.Grāvītis noskaidro, ko īsti biedrība savā iesniegumā lūdz. 

M.Petruševica atbild, ka lūdz pagarināt termiņu projekta īstenošanai. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.06.2020 lēmumu Nr.1802 (Prot. Nr.20/2020§20) 

„Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa rezultātu 

apstiprināšanu” 20.06.2020. tika noslēgts līgums ar biedrību “Saulkrasti Adventure” par 

pašvaldības līdzfinansēta projekta “Saulkrasti active” īstenošanu un piešķirts līdzfinansējums 

projekta īstenošanai 1374.64 EUR apmērā. Saskaņā ar noslēgto līgumu un konkursa nolikumu, 

finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno līdz 2020. gada 30. novembrim un 10 dienu laikā no 

projekta īstenošanas, jāiesniedz atskaite par finansējuma izlietošanu.  

2020.gada 17.decembrī saņemts iesniegums no biedrības “Saulkrasti Adventure” par 

projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ar skaidrojumu par šķēršļiem projekta īstenošanai 

pilnā apmērā, līdz ar to atskaites neiesniegšanu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, un saskaņā 

ar nolikuma 7.3. punktu, kas nosaka, ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā, vērtēšanas 

komisija rosina Domei lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu.  

Ņemot vērā, ka biedrība “Saulkrasti Adventure” izteikusi vēlmi īstenot projektu un veikt 

tajā plānotās aktivitētas pilnā apjomā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

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

Nr.12/2020§4),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš), 

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt līgumu par pašvaldības līdzfinansēta projekta īstenošanu ar biedrību “Saulkrasti 

Adventure” līdz 2021.gada 31.augustam; 

2. Paredzēt izmaksas 2021.gada budžeta izdevumos 68.74 EUR apmērā projekta 

līdzfinansējuma nodrošināšanai; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvadības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2061 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka visi nosacījumi ir ievēroti. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA “METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748,  

2020. gada 10.decembra iesniegums un lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Mēness iela 17, 

Zvejniekciems, projekts. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumā.  

Izskatot iesniegto lokālplānojuma projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 82.punktu, kas nosaka, ka nodot lokālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai 

un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām 
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nedēļām, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 16.12.2020. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.12/2020§5),  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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 lokālplānojuma Mēness iela 17, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, projektu.  

2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 2021.gada 20.janvāra līdz 2021.gada 1.martam. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu komunikācijas un tūrisma nodaļai 

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības 

mājaslapā www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2062 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 

82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9,Saulkrastos, izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par norēķinu kārtību. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un J.Miranoviča. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts komandītsabiedrības “BALTIC CROWD 

INVESTMENTS”, reģ.Nr.54103124561, un SIA “MINI PASĀŽA”, reģ.Nr.40003530444, 

2020.gada 10.novembra iesniegums (iereģistrēts domes lietvedības sistēmā 10.11.2020. ar 

Nr.8.9/2020/IN4581) par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes 

gabalam Rīgas iela 82B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 

80130030332, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada plānojumā noteikto plānoto izmantošanu 

“Publiskās apbūves teritorija” (P) uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM), kur 

minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 2400 m2. Iesniegumā ierosināts 

lokālplānojuma teritorijā iekļaut pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 86B, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130033065, un Jūras iela 9, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130030339. 

Vienlaikus Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteic, ka pašvaldība var noteikt lielāku 

lokālplānojuma vai detālplānojuma teritoriju nekā norādīts lokāplānojuma vai detālplānojuma 

ierosinātāja iesniegumā, ja atbilstoši iecerētajai apbūvei nepieciešami kompleksi risinājumi. 

Ņemot vērā to, ka blakus nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rīgas ielā 82B, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā atrodas Saulkrastu novada domei piederoši nekustamie īpašumi ar adresi Rīgas 

iela 86B, Saulkrasti, kadastra Nr. 80130033065, platība 2,0496ha, zonējums Publiskās apbūves 

teritorija, un Jūras iela 9, Saulkrasti, kadastra Nr. 80130030339, platība 3,7573ha, zonējums Dabas 

un apstādījumu teritorija un gar minētajiem zemes gabaliem atrodas dabā iebraukts zemes ceļš kā 

Dzelzceļnieku ielas turpinājums un savienojums ar Siguldas ielu, nolūkā kompleksi izvērtēt 

kvartāla attīstību, ceļu tīklu, perspektīvo inženierkomunikāciju un hidrantu izvietojumu, avārijas 

dienestu piekļuves iespējas, saskaņotus apbūves rādītājus un prasības apbūvei un 

labiekārtojumam, ir lietderīgi un ekonomiski izdevīgi noteikt lielāku lokālplānojuma teritoriju, 

proti, lokālplānojumā iekļaut arī Saulkrastu novada domes īpašumā esošās minētās teritorijas un 

proporcionāli izstrādei nodrošināt līdzfinansējumu. 

http://www.saulkrasti.lv/
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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 pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu, 132.punktu 

133.punktu un 134.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, saskaņā ar 

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

(protokols Nr.11/2020§16) un 2020.gada 16. decembra sēdes atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§23), 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Rīgas iela 82B, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads un zemes gabaliem ar adresi Rīgas iela 86B, Saulkrasti Saulkrastu novads, Jūras 

iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada teritorijas 

plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Publiskās apbūves teritorija” (P) uz “Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM).  

2. Ņemot vērā to, ka Saulkrastu novada dome palielina izstrādājamā lokālplānojuma 

teritoriju, nodrošināt līdzfinansējumu lokālplānojuma izstrādei proporcionāli izstrādei 

nepieciešamajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 9999,00 euro. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu. 

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 

5. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar lokālplānojuma izstrādes 

ierosinātājiem SIA “MINI PASĀŽA” un komandītsabiedrību “BALTIC CROWD 

INVESTMENTS” 4 (četru) nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

6. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv un 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2063 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 2020.gada 17.novembra iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā 

izteikts lūgums noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabalu 2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, platību 0,0601 ha, kas pieder Saulkrastu novada pašvaldībai, ņemot 

vērā, ka uz zemes gabala atrodas viņam piederošas būves ar kadastra apzīmējumu 

80330020830001 un 80330020830002. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar Domes 2010.gada 27.oktobra 

sēdes lēmumu Nr.13§31. “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/” (turpmāk – 

Lēmums), Dome nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz 

apbūvētu zemes vienību 0,0601 ha platībā, “Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

kadastra apzīmējums 80330020830.  

Saskaņā ar Domes 2012.gada 27.jūnija sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.7§12.) “Par 

zemes vienības “Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību un reģistrāciju 

zemesgrāmatā”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda 

http://www.saulkrasti.lv/
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zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra apzīmējums 80330020830, platība 0,0601 ha. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000508406, nekustamā īpašuma (zemes) “Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., kadastra numurs 80330020830, 0,0601 ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. 

Uz zemes vienības atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumiem 

80330020830001 un 80330020830002. 

Pamatojoties uz 2011.gada 31.augusta Domes lēmumu (protokola izraksts Nr.17§20.) “Par 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2011.gada 

7.septembrī noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums) par zemes vienības, kas atrodas 

“Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 002 0830, 

0,0601 ha platībā, nomu. 

Pamatojoties uz Domes 2017.gada 29.marta sēdes lēmumu (Nr.4/2017§3) “Par adreses 

maiņu un adreses likvidēšanu” nekustamam īpašumam “Zeme 34”, Zeme, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, piešķirta jauna adrese: 2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads. 

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000522316, nekustamā īpašuma (būves ar kadastra apzīmējumu 80330020830001 un 

80330020830002) 2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 502 

0009, īpašnieks – /vārds, uzvārds/, personas kods [..], pamats: 2018.gada 1.novembra uztura 

līgums (Žurn.Nr.300005220725, lēmums 14.10.2020, tiesnese Māra Balode). 

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

Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma (zemes īpašuma) 2.līnija 22, Zeme, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. atrodas /vārds, uzvārds/ piederošas ēkas (būves): dzīvojamā ēka 

ar kadastra apzīmējumu 80330020830001, un pirts ar kadastra apzīmējumu 80330020830002. 

Ņemot vērā, ka ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu 80330020830001 un 

80330020830002, īpašnieks šobrīd ir /vārds, uzvārds/, kas pārvalda un lieto būves, starp Domi un 

ēku (būvju) īpašnieku pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

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

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

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

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

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

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

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

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

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

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

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

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

pirmtiesīgā persona). 

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

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

kadastrālās vērtības.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomājamā zemesgabala ar platību 0,0601 ha kadastrālā vērtība 2020.gadā ir EUR 3420,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomājamā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 17,10 (bez 

PVN 21%).  

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2020.gada 17.novembra 

iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) 

apakšpunktu un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, atbilstoši Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes 

atzinumam (protokols Nr.12/2020§6), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

2.līnija 22, Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 0830, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 002 0830, 0,0601 ha platībā, nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 17,10 (septiņpadsmit euro 10 centi) un EUR 3,60 (trīs euro 

60 centi) 21% PVN, kopā EUR 20,70 (divdesmit euro 70 centi) gadā.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

stāšanās dienas.  

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

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

zemes nomas maksu.  

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2064 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, Saulkrastos, 2020.gada 17.novembra iesniegums (turpmāk - 

Iesniegums). /vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu par sakņu dārza 

nomu 350 m2 platībā, kas atrodas Krasta ielā 16A uz pieciem gadiem. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un faktus, tika konstatēts, ka 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 2020.gada 30.jūnija lēmumu Nr.1788 (sēdes protokols 

Nr.20/2020§6.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” 2020.gada 1.jūlijā starp 

Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums), ar kuru nodota nomas 

lietošanā  sakņu dārza uzturēšanai zemes īpašuma Krasta ielā 16A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
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kadastra numurs 8013 004 0183, daļas 350 m2 platībā. Līguma termiņš – no 2020.gada 1.jūlija līdz 

2020.gada 31.decembrim. 

  Atbilstoši Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktajam, Līguma termiņš var tikt mainīts uz 

iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata, un Līguma noteikumus var grozīt, pusēm 

rakstiski vienojoties, grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas (Līguma 7.3.apakšpunkts). 

  Ņemot vērā to, ka Iesniegums iesniegts savlaicīgi, pirms Līguma termiņa beigām, ir 

pamats pagarināt Līguma termiņu, noslēdzot rakstisku vienošanos. 

  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 350 m2 kadastrālo vērtību, tā ir 48,02 euro. Saskaņā ar Saistošiem 

noteikumiem nomas maksa nosakāma 7% no kadastrālās vērtības, tas ir, 3,36 euro gadā.  

 Iznomātā zemesgabala 350 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. 

Saskaņā ar Noteikumu 53.punktā noteikto, iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un nomas līgumu var 

pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 

termiņu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 

2020.gada 17.novembra 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, 2020.gada 1.jūlija Zemes nomas līguma 2.2., 7.3.apakšpunktu, 

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

16.decembra sēdes atzinumam (protokols Nr.12/2020§7), 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 2020.gada 1.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu  ar 

/vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada pašvaldības piederoša zemes 

īpašuma Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 004 0183 
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(kadastra apzīmējums 8013 004 0009), daļas 350 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. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

5. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

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

 

Lēmums Nr.2065 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LatQuality” un atbrīvošanu no zemes 

nomas maksas nesezonas mēnešos  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 14.septembrī un 14.decembrī 

saņemti un reģistrēti SIA “LatQuality" iesniegumi “Par 2014.gada 1.decembrī noslēgto zemes 

nomas līguma Ainažu ielā 13 C, Saulkrastos, pagarināšanu”. Iesniegumos Domei tiek lūgts 

pagarināt esošā zemes nomas līguma Nr.01.-19.2./Li354 (turpmāk – Līgums) termiņu uz 1 (vienu) 

gadu, t.i., līdz 2021.gada 31.decembrim un papildus 2020.gada 14.decembra iesniegumā tiek lūgts 

atbrīvot SIA “LatQuality" no zemes nomas maksas nesezonas mēnešos, t.i., no septembra mēneša 

līdz maija mēnesim, jo SIA “LatQuality” negūst peļņu un cieš zaudējumus dēļ neiespējamības 

piedalīties publiskos pasākumos, kas ir aizliegti organizēt. 

Dome pārbaudot informāciju secina, ka: 

1. Starp Domi un SIA “LatQuality” 2014.gada 1.decembrī tika noslēgts Līgums par 

nekustamā īpašuma Ainažu ielā 13B, Saulkrastos nomu. 

2. SIA “LatQuality” tika iznomāts zemesgabals 170m2 platībā ar mērķi izveidot un uzturēt 

tajā vasaras kafejnīcu. Līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim. 

3. Saskaņā ar noslēgtā Līguma 6.punktu Domei un SIA “LatQuality” vienojoties, Līguma 

termiņš var tikt pagarināts. 

4. Starp Domi un SIA “LatQuality” 2015.gada 6.oktobrī tika noslēgta vienošanās Nr. 

5.4/Li534 pie Līguma par termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 31.decembrim, savukārt 

2017.gada 1.augustā tika noslēgta vienošanās Nr. 5.4/Li333 par Līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 2020.gada 30.decembrim. 

5. Saskaņā ar 2014.gada 19.decembra Domes sēdes lēmumu Nr.17 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, nosaukuma, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu”, iznomātajam zemesgabalam piešķirts nosaukums Ainažu iela 13C, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads un lietošanas mērķis - neapgūta sabiedriskas nozīmes 

objektu apbūves zeme. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1 pants 

noteic, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Vienlaikus minētā likuma pārejas noteikumu 11.punkts noteic, ja nomas līgums noslēgts pirms 

2018.gada 1.janvāra un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav 

pārskatīta, tad šā 6. panta 11 daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas 

pārskatīšanai šādos gadījumos: 



13 

 

1) līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, ja 

normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

2) līguma puses par to vienojas. 

 2018.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) nenoteic lietderības apsvērumu 

kritērijus, līdz ar to Domei pašai ir jāizlemj jautājums vai konkrētajā gadījumā ir lietderīgi 

pagarināt noslēgto nomas Līgumu ar SIA “LatQuality”. 

 Atbilstoši MK noteikumu 54. un 55. punktam, Dome konstatē, ka SIA “LatQuality” nav bijis 

nelabticīgs. 

 Vērtējot lietderības apsvērumus Dome secina, ka līdz šim SIA “LatQuality” ir labticīgi 

pildījusi Līguma nosacījumus. SIA “LatQuality” daudzu gadu garumā ir nodrošinājusi vasaras 

kafejnīcas darbību nomātajā nekustamajā īpašumā, tādā veida nodrošinot novada iedzīvotājiem un 

viesiem iespēju paplašināt izvēli attiecība uz kafejnīcas izvēli. Vienlaikus vērā ņemams ir 

apstāklis, ka SIA “LatQuality” sava pakalpojuma kvalitāti vēlas uzlabot, taču pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar līguma termiņa pagarināšanu ar Domi. Vērtējot lietderību, 

Dome konstatē, ka šī brīža SIA “LatQuality” attiecībās ar Domi ir bijis labs un uzticams sadarbības 

partneris. Ņemot vērā valstī esošo situāciju, Līguma termiņu ieteicams pagarināt uz 1 (vienu) gadu. 

 Vienlaikus vērtējot lietderības apsvērumus, jāņem vērā apstāklis, ka nomas maksa ar SIA 

“LatQuality” nav pārskatīta kopš nomas Līguma noslēgšanas, bet ņemot vērā SIA “LatQuality” 

lūgumu par atbrīvošanu no nomas maksas nesezonas mēnešos, Dome šobrīd nevar apmierināt SIA 

“LatQuality” lūgumu. SIA “LatQuality, atbilstoši 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 

Covid-19 izplatību” nepieciešams iesniegt Domei iesniegumu ar attiecīgajiem dokumentiem, lai 

Dome varētu izvērtēt iesniegtos materiālus un pieņemt lēmumu par nomas maksas atbrīvojumu 

vai samazinājumu, saskaņā ar normatīvo aktu normām un noteiktajiem kritērijiem. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, kā arī pamatojoties uz Līguma 6.punktu, MK noteikumu 

53.punktu, 137.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normām un atbilstoši Saulkrastu novada domes 

16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 

(Prot.Nr.12/2020§8), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Līguma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā nekustamā īpašuma Ainažu ielā 

13C, Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar kadastra numuru 80130020054 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80130020045 daļu 170 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals). Ar 

Zemesgabala robežu plānu, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, Nomnieks ir 

iepazinies, Zemesgabala robežas dabā viņam ir zināmas, viņa interesēm atbilstošas un viņš 

apņemas tās ievērot.” 

2. Pagarināt 2014.gada 1.decembrī noslēgto nomas līgumu Nr. 01.-19.2./Li354 ar SIA 

“LatQuality” uz 1 (vienu) gadu par daļu no nekustamā īpašuma Ainažu iela 13C, 
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Saulkrasti, Saulkrastu novads, 170 m2 platībā, nomu, izsakot Līguma 4.punktu šādā 

redakcijā: 

“Līgums stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī un ir spēkā līdz 2021.gada 29.decembrim”, 

noslēdzot vienošanos 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un tā uzskatāma par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

5. Administratīvajai nodaļai nosūtīt atbildes vēstuli SIA “LatQuality” ar informāciju par 

kārtību, kādā piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu 

vai samazinājumu, sakarā ar valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 

infekcijas izplatību.  

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2066 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka īrniece ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atsavināt dzīvokļa īpašumu 

viņai par labu, īrniecei, uz minēto dzīvokli, ir arī pirmpirkuma tiesības. 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 13.oktobrī saņemts /vārds, 

uzvārds/,  iesniegums “Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājums” (turpmāk – Iesniegums) 

ar lūgumu atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas 

likums)  noteiktajā kārtībā Domes nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašumu Nr.3 ar kopējo platību 

40,96 m2  ar tam piederošajām 4096/66335 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas, kas atrodas Ainažu ielā 70, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (kadastra Nr.8013 900 0593) un 

zemes domājamo daļu (turpmāk – Dzīvokļa īpašums Nr.3). Iesniegumā lūgts atsavināšanu atļaut 

veikt nomaksas kārtībā saskaņā ar Atsavināšanas likumā noteikto regulējumu. 

Iesniegums izskatīts 2020.gada 22.oktobrī Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas 

(turpmāk – Komisija) sēdē. Izskatot iesniegumu, un Komisijas rīcībā esošo informāciju, Komisija 

secinājusi (Protokols Nr. 10/2020):  

1) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1758 – 3, īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu Nr.3 

īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300002478649, lēmums 

15.07.2008, tiesnese Mairita Zadiņa). Saskaņā ar Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 

lietas telpu grupas eksplikāciju, dzīvoklis sastāv no divām istabām, virtuves un 

priekštelpas, kas atrodas 2-stāvu dzīvojamās mājas 1.stāvā. 

2) 2009.gada 26.februārī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts Dzīvokļa īres līgums 

Nr.05.03.2009.04/09/19.1, 2015.gada 17.jūnija Vienošanās par 2009.gada 26.februāra 

Dzīvokļa īres līguma Nr.05.03.2009.04/09/19.1 grozījumiem, un 2020.gada 29.jūnija 

Vienošanās par 2009.gada 26.februāra Dzīvokļa īres līguma pagarināšanu (turpmāk – 

Dzīvokļa īres līgums).  Dzīvokļa īres līgums ir spēkā līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa nosaka, ka atsavinot pašvaldības īpašumā 

esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā 

https://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
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kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt 

īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

3)  Īrnieks – /vārds, uzvārds/ atbilst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā 

noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš 

vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

4)  Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk Noteikumi Nr.109) 5.punktam 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti – Dzīvokļa īres līguma kopija un personu 

apliecinoša dokumenta kopija.  

5) Atbilstoši Noteikumu Nr.109 5.punktam, Iesniegumam nav pievienota izziņa par īres 

un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. Tā kā atbilstoši Dzīvokļa īres 

līgumam, rēķinus par īres maksu un maksu par citiem pakalpojumiem (komunālajiem 

pakalpojumiem) sagatavo Dome, Komisijas rīcībā ir informācija, ka /vārds, uzvārds/ 

nav aktuāla īres un komunālo maksājumu parāda, līdz ar to šī informācija nav 

pieprasāma.  

6) Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļā noteikts, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

7) Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem, nekustamajā 

īpašumā Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, savu dzīvesvietu 

deklarējusi: /vārds, uzvārds/, personas kods [..], un /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

Līdz ar to atbilstoši Noteikumu Nr.109 5.punktam nav iesniegta īrnieka un viņa 

ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs 

īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; 

8) Komisija konstatē, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu; 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās 

daļas 1.punktu un Noteikumu Nr.109. 7.punktu, Dome ar 2020.gada 9.novembra vēstuli 

Nr.8.10.4/2020/IZ1847 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” lūdza līdz 2020.gada 

6.decembrim iesniegt īrnieces – /vārds, uzvārds/ un viņas ģimenes locekles – /vārds, uzvārds/ 

noslēgtu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kura no viņām iegūs īpašumā īrēto Dzīvokļa 

īpašumu Nr.3, un informēja, ka saskaņā ar SIA “Latio” 2020.gada 22.oktobra  (Reģ.Nr.V20-4046) 

nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, vērtējumu, 2020.gada 

20.oktobrī aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir EUR 9500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti 

euro 00 centi).  

2020.gada 25.novembrī Domē iesniegta Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Evitas 

Mančinskas 2020.gada 19.novembrī apliecināta vienošanās (iereģistrēts aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr.3084) (turpmāk – Notariāli apliecināta vienošanās). 

Saskaņā ar Notariāli apliecinātas vienošanās nosacījumiem /vārds, uzvārds/ vēlas iegūt 

savā īpašumā Dzīvokļa īpašumu Nr.3, viņa apliecina, ka ir informēta par Dzīvokļa īpašuma Nr.3 

tirgus vērtību, ka /vārds, uzvārds/ piekrīt, ka /vārds, uzvārds/ iegūst īpašumā Dzīvokļa īpašumu 

Nr.3 kā vienīgā dzīvokļa īpašniece, un līdzējas apliecina, ka Dzīvokļa īpašumam Nr.3 nav nekādu 

parādu, un ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieku izlikšanu, kā arī viņām 

nav zināms, ka Dzīvokļa īpašumā Nr.3 ir deklarētas vēl kādu personu dzīvesvietas adreses. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome konstatē, ka /vārds, uzvārds/ ir iesniegusi visus 

nepieciešamos dokumentus un atbilstoši Atsavināšanas likumam ir tiesīga iegūt īpašumā Dzīvokļa 

īpašumu Nr.3. 
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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. Daudzdzīvokļu mājas Ainažu ielā 70 ekspluatācijas 

gads – 1965, visi daudzdzīvokļu mājā esošie dzīvokļi ir bez ērtībām – ar krāsns apkuri, tie nav 

nodrošināti ar aukstā ūdens apgādi, sausā tualete koridorā, tajā skaitā, Dzīvokļa īpašums Nr.3.  

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu 

var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pamatojoties 

uz SIA “Latio” 2020.gada 22.oktobra vērtējumu Reģ.Nr.V20 – 4046 “Par dzīvokļa ar adresi 

Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 70 – 3, novērtēšanu”, atbilstoši tirgus situācijai apskates 

dienā, 2020.gada 20.oktobrī, aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir EUR 9500,00 (deviņi 

tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Ar Nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie 

izdevumi ir EUR 110,00 (viens simts desmit euro 00 centi) apmērā, kas sastāv no maksas par 

sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto pakalpojumu nekustamā īpašuma 

vērtības noteikšanā (SIA “Latio” 21.10.2020. Rēķins Nr.V-14573). 

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas 

nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 5 (pieciem) gadiem. 

Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu. 

Atsavināšanas likuma 37.panta sestā daļa nosaka, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu 

cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot /vārds, uzvārds/ 2020.gada 13.oktobra iesniegumu  

“Nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājums”, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta 

trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem 

Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Ministru kabineta 13.02.2018. 

noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, saskaņā ar SIA „Latio” 

2020.gada 22.oktobra vērtējumu Reģ.Nr.V20 – 4046 “Par dzīvokļa ar adresi Saulkrastu novads, 

Saulkrasti, Ainažu iela 70 – 3, novērtēšanu”, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes atzinumam 

(protokols Nr.12/2020§9),  

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāte Guna 

Lāčauniece balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra numurs 8013 900 0593, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 

40,96 m2, kopīpašuma 4096/66335 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes 

ar kadastra numuru 8013 001 0102. 

2. Apstiprināt SIA „Latio” noteikto Saulkrastu pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma 

Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, brīvo cenu (tirgus vērtību) EUR 9500,00 

(deviņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi). 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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3. Uzdot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļai nosūtīt nekustamā īpašuma 

Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 900 0593, kas 

sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 40,96 m2, kopīpašuma 4096/66335 domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 8013 001 0102, 

Atsavināšanas paziņojumu  /vārds, uzvārds/, personas kods [..], piedāvājot to atsavināt.   

4. Noteikt, ka nekustamais īpašums Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, tiek 

atsavināts ar atlikto maksājumu līdz 5 (pieciem)  gadiem, par atlikto maksājumu pircējs 

maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 (nulle 

komats viena) procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

nodrošinājumu EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā (10% no 

nekustamā īpašuma nosacītās cenas), un nekustamā īpašuma pirkuma cenas daļu – EUR 

8550,00 (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 00 centi). 

6. Ja /vārds, uzvārds/ Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā (viena mēneša laikā no 

Atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) sniedz atbildi un lūdz noslēgt nekustamā 

īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Saulkrastu novada 

domes norēķinu kontā samaksā – avansu 10% no pirkuma maksas, un ar atsavināšanu 

saistītos izdevumus, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Saulkrastu novada 

domes Nekustamā īpašuma speciālistam organizēt nekustamā īpašuma Ainažu iela 70 – 3, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8013 900 0593, nomaksas pirkuma 

līguma noslēgšanu uz 5(pieciem) gadiem.  

7. Noteikt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens 

mēnesis no lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

8. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rēķinu par 

nekustamā īpašuma nodrošinājumu, rēķinu par atsavināšanas procedūras saistītiem 

izdevumiem un nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma apmaksas grafiku.  

9. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no pašvaldības 

grāmatvedības bilances nekustamo īpašumu Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra numurs 8013 900 0593 (zemes 4096/66335 domājamo daļu – kartiņas 

Nr.00007, sākotnējā vērtība 8204.28 EUR, atlikusī vērtība 8204.28 EUR, un dzīvokli ar 

kopīpašuma 4096/66335 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas – kartiņas Nr.6507, 

sākotnējā vērtība 7515.61 EUR, nolietojums uz 01.12.2020.  922.00 EUR, atlikusī vērtība 

uz 01.12.2020. 6593.61 EUR) un līdz līguma noslēgšanai uzskaitīt krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

10. Pēc līguma noslēgšanas izslēgt no krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai un līdz 

nostiprinājuma lūguma saņemšanai uzskaitīt  grāmatvedības zembilancē nekustamo 

īpašumu Ainažu iela 70 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 900 

0593 (zemes 4096/66335 domājamo daļu un dzīvokli ar kopīpašuma 4096/66335 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas). 

11. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2067 protokola pielikumā. 
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§11 

Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 07.12.2020. iesniegumu 

par zemes vienības ar kadastra apz.80330033027 sadalīšanu un izvērtējot Saulkrastu novada 

domes rīcībā esošo informāciju, Saulkrastu novada dome konstatē, ka saskaņā ar Valsts Zemes 

dienesta datiem zemes vienības ar kadastra apz.80330033027, tiesiskais valdītājs ir Saulkrastu 

novada pašvaldība, zemes vienībai nav piešķirta adrese. Zemes īpašums nav reģistrēts 

zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz: 

- Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, 

- Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu, 

- 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr. 12/2020§11), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes 

vienību, ar kadastra apz. 80330033027, veidojot divus patstāvīgu īpašumus, atbilstoši 

lēmuma 1.pielikumam.  

2. Piešķirt zemes vienībai adresi Piektā iela 1A, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, platība 0.012 ha, nosakot lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0601, platība 0.012 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās 

uzmērīšanas. 

3. Piešķirt zemes vienībai  nosaukumu Piektā iela, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, 3.zemes vienība, nosakot lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

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

0.003 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-pastu: kac.riga@vzd.gov.lv.  

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2068 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 07.12.2020. 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Silciema iela, Silmala, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

- Saulkrastu novada domes 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”,  

- saskaņā ar 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.12/2020§10), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Silciema iela (kadastra apz. 80330021900), Silmala, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2069 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide aicina turpmāk pievienot klāt shēmas. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs ziņo, ka iesnieguma 

iesniedzējs lūdz atdalīt zemes gabalu atbilstoši teritorijas plānojumam, jo uz tā atrodas vēsturiskas 

ēkas. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 16.11.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu īpašumam ,,Platkājas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

- Saulkrastu novada domes 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”,  

- saskaņā ar 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.12/2020§12), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Platkājas’’ (kadastra apz. 80330010684), zemes 

vienībai ar kadastra apz. 80330010684, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2070 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē par īpašuma atrašanās vietu un tā sadalījumu. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 26.11.2020. iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu īpašumam ,,Jaunpučpāvuļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

- Saulkrastu novada domes 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- saskaņā ar 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.12/2020§13), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Jaunpučpāvuļi” (kadastra apz. 80330010085), 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

pasts/. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 
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Lēmums Nr.2071 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē par īpašuma atrašanos vietu un tā sadalījumu. 

 

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

09.12.2020. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Rīgas iela 82, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

- Likuma “Par autoceļiem”19.panta 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību, komersantu un 

māju ceļus pievieno valsts autoceļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

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

noteikumi”, 

- Saulkrastu novada domes 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§14), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 82 (kadastra apz. 80130030307), Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

/e-pasts/. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2072 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis.  

 

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

01.12.2020. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Murjāņu iela 19, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 
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- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

- Saulkrastu novada domes 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 11/2017 “Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”,  

- 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§15), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Murjāņu iela 19 (kadastra apz. 80130030249), 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2073 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 23.11.2020. iesniegumu, par 

zemes vienību apvienošanu ,,VEF Pabaži 12’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, Saulkrastu novada dome 

konstatē: 

1. Pēc Valsts Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma ,,VEF Pabaži 12’’, VEF Pabaži, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330030792, īpašnieks ir /vārds, 

uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000175073). 

2. Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 80330030792 un 

80330030578. 

Pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu,  

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

punktu,  

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

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

punktu,  

- 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§16), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašuma ,,VEF Pabaži 12’’, VEF Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330030792) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

80330030792, zemes platība 0.049 ha, un 80330030578, zemes platība 0.04 ha, izveidojot 

vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi ,,VEF Pabaži 12’’, VEF Pabaži, Saulkrastu 

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

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,089 ha. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2074 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par lietošanas mērķa maiņu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 02.12.2020. iesniegumu par lietošanas 

mērķa maiņu zemes vienībai Vēju iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra apz.80330011220, Saulkrastu novada dome konstatē, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma noteiktais 

lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksamniecība (NĪLM kods 

0101), platība 0.5391 ha.  

Pamatojoties uz: 

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.pantu,  

- 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi’’ 23.1.2.punktu, 

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

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6 

punktu, 

- saskaņā ar 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.12/2020§17), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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1. Mainīt zemes vienībai Vēju iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra apz. 8033 001 1220, lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) - platība 0,5391 ha. 

2. Administratīvajai nodaļai nosūtīt lēmumu /vārds, uzvārds/ uz adresi /adrese/. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma speciālists. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2075 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka īpašumi tiek sadalīti atbilstoši detālplānojumam. 

 

Saulkrastu novada domē 24.11.2020. reģistrēts /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta 

/adrese/, 23.11.2020 iesniegums par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada domes 28.08.2019. 

lēmumā Nr.1358 “Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”, piešķirot atsevišķas 

adreses zemes gabaliem Nr.4; 5; 6; 7; 8; 9, atbilstoši detālplānojumam nekustamajam īpašumam 

,,Ilzes”. 

Ar Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmuma Nr.1358 “Par adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu”, (Prot.Nr.24/2019§48), 1.punktu tika nolemts piešķirt adresi zemes 

gabaliem detālplānojumā Nr.4; 5; 6; 7; 8; 9 – Ilzes iela 2, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, platība 1,6403 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0201, platība 1,5203 ha, zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās 

uzmērīšanas. 

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

kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu 

Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur 

ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 

nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek 

izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Saulkrastu novada domes sēdes 

26.09.2007. izrakstu Nr.13§62 “Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas lauku 

teritorijā, ,,Ilzes” apstiprināšanu” un saistošo noteikumu Nr.14 ,,Par detālplānojuma zemes 

gabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ,,Ilzes’’ grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem’’ izdošanu un atbilstoši 2020.gada 16.decembra Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.12/2020§18), 

  

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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. Izdarīt Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr.1358 “Par adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu” (Prot.Nr.24/2019§48), grozījumu, izsakot lēmuma 1.punktu 

šādā redakcijā: 

“Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem saskaņā ar detālplānojumu: 

1.1. Nr.4 – Ilzes iela 2, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, platība 

0.2576 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1376 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.2. Nr.5 – Ilzes iela 4, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, platība 

0.2652 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1452 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.3. Nr.6 – Ilzes iela 6, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, platība 

0.2527 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1327 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.4. Nr.7 – Ilzes iela 8, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, platība 

0.2518 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1318 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.5. Nr.8 – Ilzes iela 10, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2608 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1408 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.6. Nr.9 – Ilzes iela 12, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.3522 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.2322 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta 

pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi: 90000030432. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu un atkārtoti 28.08.2019. lēmumu Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”, (Prot.Nr.24/2019§48), 29.04.2020. lēmumu 

Nr. 1699, (Prot.16/2020§5), “Par grozījumiem 28.08.2019. Saulkrastu novada domes 

lēmumā Nr.1358 ,,Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu””, nosūtīt 

nekustamā īpašuma “Ilzes” īpašniekiem: 

3.1. /vārds, uzvārds/, elektroniski uz e-pastu:/e-pasts/, 

3.2. /vārds, uzvārds/uz adresi:/adrese/, 

3.3. /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, 

3.4. /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, 

3.5. /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, 

3.6. /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, 

3.7. /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/. 
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4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

 

Lēmums Nr.2076 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankebergs izskaidro, ka minētie zemes gabali ir vecās nomas zemes, kuras kadastrā bija 

reģistrētas bez lietošanas mērķiem. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Puškina iela 14, 

Rīga, 13.11.2020. vēstuli .Nr.9-01/970442-2/11 par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa 

noteikšanu, pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 2. punktu, saskaņā ar 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumu (protokols Nr.12/2020§19), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienībām lietošanas mērķi:  

1.1.  Zemes vienībai ar kadastra apz. 80130010005, ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve, kods 1201, platība 0,0177 ha; 

1.2. Zemes vienībai ar kadastra apz. 80330033022, upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, 

ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, kods 1202, platība 0.02 

ha. 

2. Noteikt zemes vienības daļām lietošanas mērķi:  

2.1. Zemes vienības daļai ar kadastra apz. 803300217048001, zeme dzelzceļa 

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

platība 0.04 ha. 

2.2.  Zemes vienības daļai ar kadastra apz. 801300305468001, individuālo dzīvojamo 

māju apbūve, kods 0601, platība 0.02 ha. 

2.3. Zemes vienības daļai ar kadastra apz. 803300101688001, jūras ostas un jūras 

terminālu apbūve, kods 1107, platība 2.1060 ha. 

2.4. Zemes vienības daļai ar kadastra apz. 803300109208001, jūras ostas un jūras 

terminālu apbūve, kods 1107, platība 2.4 ha. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.2077 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par adreses maiņu un likvidēšanu 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/, 09.12.2020. iesniegumu par adreses maiņu 

nekustamajam īpašumam ,,Tatjanas’’, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties 

uz: 

- Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14. un 

19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 

zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot 

konkrēto situāciju, 

- 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§20), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, 

kadastra apz.80330040305, no ,,Tatjanas’’, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

LV- 2160 uz Vienpadsmitā iela 30, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2160. 

2. Likvidēt adresi ,,Tatjanas’’, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

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

/adrese/. 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai elektroniski uz e-pasta adresi: 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.2078 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2020 “Grozījumi Saulkrastu 

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

Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane informē, ka noteikumi ir precizēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinumam. 

 

 

2020.gada 4.decembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums Nr. 1-18/10856.  Pamatojoties uz atzinumā norādīto veikti precizējumi 2020.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN 24/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

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

 Izskatot 2020.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 24/2020 “Grozījumi Saulkrastu 

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

un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

2020.gada 16.deembra (protokols Nr.12/2020§21) atzinumu, 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt 2020.gada 28.oktobra saistošos noteikumus Nr. SN 24/2020 “Grozījumi 

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

sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””. 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt precizētos saistošos noteikumus SN 24/2020 

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 

“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””   pašvaldības izdevumā “Saulkrastu Domes 

Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2079 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zvejniekciema vidusskolai pabalstu izmaksai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Zvejniekciema vidusskolas direktora 27.11.2020. iesniegumus par papildus 

finansējuma piešķiršanu pabalstu izmaksai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 16.12.2020. sēdē (protokols Nr.12/2020§2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 430,00 euro, lai 

izmaksātu pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa nāvi.  

2. Palielināt Zvejniekciema vidusskolas budžeta plānu par 430,00 euro (Struktūrvienība 0112, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas, no kuriem aprēķina iemaksas) par 180,00 EUR un ekonomiskās 

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

kuriem neaprēķina iemaksas) par 250,00 EUR.  

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

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

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2080 protokola pielikumā. 

 

§24 
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Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra 

iekšējos noteikumos Nr.IeN 1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra iekšējie noteikumi Nr.IeN 1/2018 

“Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” (turpmāk – 

Nolikums) nosaka, ka  domes deputāta mēnešalgu nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā definētajam bāzes mēnešalgas apmēram, 

kas attiecīgajam kalendārajam gadam publicēts Valsts kancelejas mājas lapā, piemērojot attiecīgu 

koeficientu. Ņemot vērā, ka gan bāzes mēnešalgas apmērs, gan deputāta maksimālā mēnešalga 

katru gadu ir mainīga, nepieciešams veikt grozījumus Nolikumā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 1. un 2.daļu un Finanšu 

komitejas 16.12.2020. atzinumu (protokols Nr.12/2020§3), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 

31.janvāra iekšējos noteikumos Nr.IeN 1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu 

atlīdzības un sociālo garantiju nolikums”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.2081 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi  2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtībā, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 

mantu un finanšu resursus”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte izskaidro, ka grozījumi veikti atbilstoši 

veiktajām reorganizācijām un tika precizēti amati, amatu nosaukumi un kā tiek nodrošināta 

kontrole un uzraudzība degvielas atlikumiem bākās. 

 

Ievērojot zvērināto revidentu ieteikumus par nepieciešamību pilnveidot transportlīdzekļu 

izmantošanas kārtību, lai novērstu neskaidrības iesniegtajos dokumentos, kā arī atsevišķu 

Saulkrastu novada domes darbinieku amata nosaukumu maiņu, nepieciešams veikt precizējumus 

2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības 

amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.decembra 

atzinumu (protokols Nr.12/2020§7), likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

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

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne),  
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NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus  “Grozījumi  2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 

“Kārtībā, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 

pašvaldības mantu un finanšu resursus””. 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.2082 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par debitora parāda norakstīšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka ir iestājies komerctiesībās noteiktais parādpiedziņas noilgums. 

 

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktam un Latvijas 

Republikas Civillikuma 1895.pantam, saskaņā ar Saulkrastu novada domes metodiku, kas 

apstiprināta ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 15.08.2019. rīkojumu Nr. 4.4/2019/R202 

"Par metodikas apstiprināšanu" un atbilstoši Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Finanšu 

komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.12/2020§5), lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes 

bilances uzskaitē esošo prasību apmēru precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Norakstīt no Saulkrastu novada domes bilances uzskaites debitora SIA “RaCoco”, 

reģistrācijas numurs 50103700261, juridiskā adrese Vecā Biķernieku iela 9 - 17, Rīga, 

parādu par kopējo summu 319,00 euro (trīs simti deviņpadsmit euro, 00 centi). 

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

un vērtības samazinājuma izslēgšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītāja. 

 

Lēmums Nr.2083 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes “ Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” un  

“Saulkrastu kultūras centrs’’ amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 15.decembrī saņemts “Saulkrastu sporta un ģimeņu 

centra” vadītājas A.Aparjodes un iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītājas A.Skudrēnas 

iesniegums, ar kuru lūgts izdarīt grozījumus iestāžu amatu sarakstos (turpmāk – Iesniegums). 

Iesniegumā nepieciešamība grozīt amatu sarakstus pamatota ar iestāžu ,,Saulkrastu sporta un 

ģimeņu centrs” un ,,Saulkrastu kultūras centrs” darbinieku noslodžu izvērtējumu – iestādē 

,,Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” nav nepieciešamas 2,5 amata vienības “Klientu 
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apkalpošanas operators”, savukārt iestādē ,,Saulkrastu kultūras centrs” šāda 0,5 slodze ir 

nepieciešama. Kā arī jāņem vērā fakts, ka šobrīd abās iestādēs šajās 0,5 amata vienībās darba 

tiesiskajās attiecībās nodarbināts viens un tas pats darbinieks.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 2013.gada 29.janvāra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.12.2020. sēdes 

(prot. Nr. 12/2020 §12) atzinumu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. No 2021.gada 15.februāra izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta un 

ģimeņu centrs” amatu sarakstā, likvidējot 0,5 slodzi “Klientu apkalpošanas operators”.  

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

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

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

amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums” (lēmuma 3.punkts) 7.punktā, 

izsakot to jaunā redakcijā: 

 

 

Nr.p.

k. Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesi

jas  kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālai

s apmērs 

(euro) 

Amat

u 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

7 

23 
Klientu 

apkalpošana 
I 

Klientu 

apkalpošanas 

operators 

4222 04 4 705 2 585 

 

3. No 2021.gada 1.janvāra izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras 

centrs” amatu sarakstā, palielinot pozīciju “Klientu apkalpošanas operators” par 0,5 slodzi.  

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

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

27.janvāra domes ārkārtas sēdē Nr.1566 (Prot.Nr.2/2020/§3) pašvaldības iestādes 

“Saulkrastu kultūras centrs” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums” 

5.pielikuma 6.punktā, izsakot to jaunā redakcijā: 

 

Nr.p.k

. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmeni

s 

Amata 

nosaukums 

Profesija

s  kods 

Algu 

grup

a 

Mēnešalgas 

maksimālai

s apmērs 

(euro) 

Amat

u 

skaits 

Mēnešalg

a 

konkrēta 

amata 

1slodzei 

(euro) 

6 
2

3 

Klientu 

apkalpošan

a I 

Klientu 

apkalpošana

s operators 4222 04 4 705 3 585 

 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  
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Lēmums Nr.2084 protokola pielikumā. 

 

§28 

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka Saulkrastu novada pašvaldībā nav bijis noteikts par izmaksu segšanu privātās 

izglītības iestādēs, iepriekš ir tikai lemts par atsevišķiem gadījumiem, kuri bija saistīti ar bērna 

veselību. Informē, ka ir ierosinājums sniegt atbalstu bērniem, kuri mācās privātajā izglītības 

iestādē, līdzīgā apjomā, kā pašvaldībai izmaksā viens bērns Saulkrastu iestādēs. 

J.Miranoviča izskaidro, ka jebkurš bērns, kurš mācās privātajā izglītības iestādē, pēc so noteikumu 

apstiprināšanas, varēs saņemt līdzfinansējumu mācību maksas segšanai. Ziņo, ka uz doto brīdī, 

privātajās izglītības iestādēs mācās 30-35 bērniem, kuri varēs pieteikties minētajam 

līdzfinansējumam.  

E.Grāvītis ziņo, ka pašvaldības pienākums nav nodrošināt un apmaksāt izglītību privātās izglītības 

iestādēs. Skaidro, ka vecāki to var izvēlēties, kur bērns mācās, bet pašvaldība lielus līdzekļus jau 

izlieto savā izglītības sistēmā un uzskata, ja tas nav ārkārtējs gadījums, dažādu komplikāciju dēļ, 

kur šī privātā izglītība patiesi būtu nepieciešama, tad pārējos gadījumos tā ir vecāku izvēle. 

J.Miranoviča skaidro, ka tas būs deputātu lēmums vai līdzfinansēt privātās izglītības iestādes. 

Informē, ka konsultējoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par konkrētas 

kategorijas bērnu un jauniešu noteikšanu, viņi konceptuāli piekrīt, bet informēja, ka tad ir 

jāizpildās vairāki kritēriji, piemēram, ja bērnam ir noteikts kods ar konkrētu programmu, tad 

konkrētajai izglītības iestādei ir jānodrošina minētā programma. Izskaidro, ka līdz šim izskatītie 

jautājumi par līdzfinansējuma piešķiršanu nebija īsti tiesiski, jo jābūt konkrētiem kritērijiem un 

noteikumiem. 

Diskusija par līdzfinansējuma apmēru mēnesī par katru bērnu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un 

J.Miranoviča. 

R.Urtāne informē, ka privāta izglītības iestādes nefinansēšana neierobežo vecāku tiesības 

izvēlēties, kur bērns apmeklēs skolu, bet uzskata, ka deputātiem būs jālemj, vai atbalstīt skolēnu 

un ģimeņu aizplūšanu prom no novada. Ziņo, ka ir konsultējusies ar Izglītības kvalitātes valsts 

dienestu par mācību maksas segšanu, šajā gadījumā to noteikti piešķir, bērnam, kuram ir 

diagnosticētas veselības problēmas un ir ieteikta speciālā izglītības programma.  

Diskusija par terminu - privātā izglītības iestāde un maksājuma summas sadalījumu pa grupām. 

Diskusijā piedalās N.Līcis, J.Miranoviča un R.Urtāne. 

L.Vaidere uzskata, ka būtu jāatbalsta bērni ar speciālajām vajadzībām, bet neuzskata, ka 

pašvaldība varēs atļauties atbalstīt pārejos bērnus.  

N.Līcis izklāsta iespējamību, ka bērna vecāki varētu izvelēties deklarēt savu dzīvesvietu, tajā 

pašvaldībā, kur tiek piešķirts minētais līdzfinansējums. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns aicina deputātus atbalstīt sagatavoto 

lēmumprojektu, jo vecāki lēmumu nemainīs, ja viņu bērni, jau mācās citur. Uzskata, ja pašvaldība 

vēlas, lai Saulkrastu novadā sāktu dzīvot jaunas ģimenes, spēcīgi nodokļu maksātāji, kas pērk 

īpašumus, kuriem interesē attīstība Saulkrastos, tad šis, kā viens no pakalpojuma grozu 

sastāvdaļām būtu ļoti svarīgs. 

N.Līcis informē par pašvaldības aptuvenajiem izdevumiem gada laikā, piešķirot līdzfinansējumu 

bērniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādi.  

R.Urtāne sniedz savu viedokli, par to kā šos izdevumus varētu izlietot Saulkrastu novada skolās 

un skolēniem, kuri mācās tajos. 

Diskusija par līdzfinansējuma piešķiršanu. Diskusijā piedalās B.Veide, J.Miranoviča, A.Ancāns 

un N.Līcis. 
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E.Grāvītis noskaidro vai ir iesniegti iesniegumi par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnam ar 

īpašajām vajadzībām privātās izglītības iestādes apmeklēšanai, kas mudinātu deputātus pieņemt 

sagatavotos saistošos noteikumus.   

N.Līcis izskaidro, ka tika saņemti Administratīvās nodaļas iebildumi, sakarā ar iepriekš 

pieņemtajiem Domes lēmumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu, jo ir nepieciešami vienoti 

noteikumi un kārtība, lai vienlīdzīgi varētu vērtēt finansējuma piešķiršanu. 

J.Miranoviča papildina, ka vienā no Domes sēdēm, kur tika lemts par līdzfinansējuma piešķiršanu 

ģimenei, Dome uzdeva Administratīvajai nodaļai izstrādāt minētos saistošos noteikumus. 

E.Grāvītis uzskata, ka jāsagatavo noteikumi, kurā minēto līdzfinansējumu paredz tikai tiem 

bērniem, kuriem šāda vajadzība ir nepieciešama, nevis tiem, kuri izvēlas iestādi pēc brīvas gribas. 

Diskusija par summas apmēra noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis un E.Grāvītis. 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz janvāra sēdi. 

R.Urtāne sniedz informāciju par bērnu apjomu, kuriem ir noteiktas speciālās vajadzības mācību 

programmas ietvaros. 

Diskusija par saistošo noteikumu apstiprināšanu un izmaksu apmēriem. Diskusijā piedalās 

E.Gravītis, N.Līcis un J.Miranoviča. 

N.Līcis atkārtoti aicina atlikt jautājuma izskatīšanu un izskatīt janvāra ārkārtas sēdē. 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt janvāra ārkārtas sēdē. 

 

§29 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 

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

2020.gada budžetu”” izdošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka ir apkopota visa novembra un decembra Domes 

lēmumi, izņemot tie, kas tika piebalsoti šajā Domes sēdē. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja 

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

sagatavoti, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām 

pašvaldības budžetā laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2020.gada decembrim un, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu, 

Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.oktobbra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 18/2018 

“Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles 

noteikumi” un Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Finanšu komitejas atzinumu (protokols 

Nr.12/2020§14), 

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), 

 

NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2020. saistošajos 
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noteikumos Nr.SN1/2020 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2020.gada budžetu”. 

2. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.2085 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par bērnu rotaļu laukuma vienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma organizēšanu 

(pie Baltās kāpas un Saulkrastu Mežaparkā) 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt kopā ar budžetu, jo dažas nedēļas cenas 

apzināšanai neko daudz nemainīs. 

N.Līcis atbild, ka ir brīdis, kad var iekļauties ziemas cenās, kā arī pats iepirkums ir jāsagatavo un 

jāizsludina un informē, ka veicot darbus pēc budžeta apstiprināšanas, parasti notiek tā, ka tie ir 

sasteigti un tiek veikti vasaras otrā pusē vai rudenī. 

Diskusija par iepriekš izbūvētajiem bērnu rotaļu laukumiem un plānoto bērnu laukuma atrašanās 

vietu pie Baltās kāpas. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un B.Veide. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja N.Līča 2020. gada 15.decembra 

iesniegumu “Par bērnu rotaļu laukumu vienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma 

organizēšanu (pie Baltās kāpas un Saulkrastu Mežaparkā)” un, lai izpildītu vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tādējādi 

nodrošinot ikvienam Saulkrastu administratīvajā teritorijā dzīvojošam bērnam un jaunietim 

saturīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 

saskaņā ar Saulkrastu novada attīstības programmu 2104.-2020. gadam, kurā vidējā termiņa 

prioritāte ir daudzpusīga kultūra un sports un noteikto rīcības virzienu par kultūras un sporta 

infrastruktūras objektu attīstīšanu, kā arī pamatojoties uz likuma par Pašvaldībām 15.panta 

2.punktu un 6.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16. decembra 

atzinumu (protokols Nr.12/2020§15),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 

nav, „ATTURAS”- 2 (E.Grāvītis, A.Deniškāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Uzdot Saulkrastu novada domes iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru par 

bērnu rotaļu laukumu vienoto projektēšanu un būvniecību. 

2. Novada attīstības nodaļai pēc iepirkuma procedūras realizācijas iesniegt Domei 

izskatīšanai attiecīgā iepirkuma rezultātus finanšu līdzekļu paredzēšanai un iekļaušanai 

2021. gada pašvaldības budžeta plānā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2086 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par izvērtēšanas komisijas izveidi 
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Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 26.februārī ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. Sn 

4/2020 “Par Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju 

atjaunošanai” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Saistošo noteikumu 13.punkts cita starpā noteic, 

ka pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija.  

Lai nodrošinātu saistošajos noteikumos paredzētās komisijas izveidi, kas izvērtē 

pretendentu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām, nepieciešams izveidot pretendentu 

izvērtēšanas komisiju.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Saulkrastu 

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

pašvaldības nolikums” 13.punktu, un 2020.gada 16.decembra Finanšu komitejas atzinumu 

(Prot.Nr.12/2020 §16), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izveidot pieteikumu izvērtēšanas komisiju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai  

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas  priekšsēdētāja – Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica; 

1.2. Komisijas loceklis - Novada attīstības nodaļas pašvaldības īpašumu būvtehniķis 

Arnolds Ispodkins; 

1.3. Komisijas loceklis – Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis 

Vīgants; 

1.4. Komisijas locekle – Administratīvās nodaļas juriste Vita Spitane. 

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2087 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada ieņēmumos un izdevumos  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu rēķinu apmaksu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 2020.gadā, jāveic Saulkrastu novada domes ieņēmumu un izdevumu 

palielināšana.  

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

Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Finanšu komitejas atzinumam (protokols Nr.12/2020§17),  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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 ieņēmumos: 
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1.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu plānu šādās 

pozīcijās: 

1.1.1. ieņēmumu pozīcija “Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas” 

ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 13.100 par 11 760,00 EUR;  

1.1.2. ieņēmumu pozīcija “Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas” EKK 13.210 

par 57 800,00 EUR; 

1.1.3. ieņēmumu pozīcija “Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas” EKK 13.220 

par 1 475,00 EUR. 

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

2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu plānu šādā 

pozīcijā: 

2.1.1. izdevumu pozīciju “Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” (Struktūrvienība 0111, M216, V.F. 09.820) 

par 71 035,00 (EKK 2239 (Pārējie neklasificētie pakalpojumi) par 1 380,00 

EUR un EKK 7211 (Pašvaldību transferti citām pašvaldībām) par 69 655,00 

EUR); 

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

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

skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2088 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sociālo pabalstu sadaļā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro, ka sadaļā, kura attiecas uz audžu ģimenē 

esošajiem bērniem un aizbildnībā esošajiem bērniem, aptrūkās līdzekļi, jo šogad pievienojās 3 

jaunas ģimenes, līdz ar to bija nepieciešami papildus līdzekļi.  

 

Izskatot Saulkrasti novada domes Sociālā dienesta vadītāja 10.12.2020. iesniegumu par 

grozījumiem Sociālā dienesta 2020.gada budžeta plānā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 15.12.2020. sēdē (protokols Nr.12/2020§18), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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 Sociālā dienesta – sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, 

V.F.10.700) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 642311 (Braukšanas kartes 

senioriem)  par 5 352,00 EUR, jo dēļ Covid-19 pensionāri neizmanto 

braukšanas kartes. 

1.2.palielināt Sociālā dienesta – sociālie pabalsti (Struktūrvienība 081, M812, 

V.F.10.400) budžeta izdevumu plānu: 
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1.2.1. EKK 6255 (Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā) par 5 

352,00 EUR, lai izmaksātu ikmēneša pabalstus bērniem bāreņiem un 

audžuģimenēs esošiem bērniem. 

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.2089 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par pašvaldības mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie Tūrisma 

informācijas centra Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 25.11.2020. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2042 “Par 

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

centra)”, tika nolemts organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas mantas – bruģēta 

laukuma 1 (viena) kvadrātmetra lielumā pie Tūrisma informācijas centra Ainažu ielā 13B, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, mutisku nomas tiesību izsoli par nosacīto nomas maksu 50.00 

EUR/mēnesī (piecdesmit eiro, 00 centi), nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, ar augšupejošu 

soli 18.12.2020., plkst.10:00. 

Domē 18.12.2020. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par Saulkrastu 

novada domes mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie Tūrisma informācijas centra 

Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 18.12.2020. 

organizētā izsole Saulkrastu novada domes mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie 

Tūrisma informācijas centra Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, nomas tiesībām ir uzskatāma par 

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

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

- Izsoles noteikumu 5.1.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 18.12.2020. protokolu Nr.1,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības mantas - bruģēta laukuma 1 

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

tiesību izsoli, saskaņā ar 18.12.2020. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,Kafijas pasaule’’, reģ.Nr.40103476661, adrese: Zeltrītu iela 20-32, 

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nomas līgumu par bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra 

platībā iznomāšanu pie Tūrisma informācijas centra Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, par 

summu 235.00 eur/mēnesī (divi simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi) un šai summai 

papildus piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši Latvijas Republikā 

normatīvajos aktos noteiktajai standarta likmei. 

3. Nomas līguma noslēgšanas termiņš – 1 (viens) mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.2090 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par pašvaldības mantas- bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes 

Rīgas ielā 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 25.11.2020. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2033 “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)””, tika nolemts organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošas 

mantas – bruģēta laukuma 1 (viena) kvadrātmetra lielumā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā mutisku nomas tiesību izsoli par nosacīto nomas maksu 50.00 

EUR/mēnesī (piecdesmit eiro, 00 centi), nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, ar augšupejošu 

soli 18.12.2020., plkst.11:00. 

Domē 18.12.2020. saņemts Īpašumu izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 

Saulkrastu novada domes mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes 

Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 18.12.2020. organizētā nomas 

tiesību izsole par Domes mantas - bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes 

Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgts Domi 

apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

- Izsoles noteikumu 5.1.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas 18.12.2020. protokolu Nr.2,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības mantas - bruģēta laukuma 

1 kvadrātmetra platībā pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, nomas tiesību 

izsoli, saskaņā ar 18.12.2020.  Īpašumu izsoles komisijas protokolu Nr.2. 

2. Noslēgt ar SIA ,,KAFE SERVISS’’, reģ.Nr.40003419037, adrese: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, 

Stopiņu novads, LV-2130, līgumu par bruģēta laukuma iznomāšanu 1 kvadrātmetra platībā 

pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, par summu 215,00 

eur/mēnesī (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi) un šai summai papildus piemērojot 

pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši Latvijas Republikā normatīvajos aktos 

noteiktajai standarta likmei. 

3. Nomas līguma noslēgšanas termiņš – 1 (viens) mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2091 protokola pielikumā. 

 

 

§36 

Par atļauju savienot amatus Saulkrastu bāriņtiesas loceklei S.Veismanei 



39 

 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2020.gada 17.decembrī saņemts Stellas 

Veismanes iesniegums, ar kuru lūgts izvērtēt un atļaut savienot Saulkrastu novada domes 

“Saulkrastu bāriņtiesas” locekļa amatu ar šādiem amatiem: 

1) Saulkrastu novada domes Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas locekļa 

amatu (atalgots amats); 

2) Nekustamā īpašuma speciālistes amatu (atalgots amats).  

Izskatot S.Veismanes iesniegumu un izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē:  

1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta otrās daļas 1.punktam – bāriņtiesas loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Likuma 7.panta sestās daļa 2.punkts nosaka, ka bāriņtiesas loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko 

darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja 

šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīga amatu savienošanas atļauja.  

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

bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu”, līdz ar to Dome, lemj arī par amatu 

savienošanas pieļaujamību.  

4. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot likuma 7. panta sestajā daļā noteiktos speciālos amatu 

savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar 

diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem 

citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms 

pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā 

amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai.  

5. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās daļas 

1.punktu, Dome secina, ka Saulkrastu bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Saulkrastu novada 

domes Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas locekļa amatu un Saulkrastu novada domes 

Nekustamā īpašuma speciālistes amatu, neradīs interešu konfliktu, netraucēs tiešo darba 

pienākumu pildīšanai un ir tiesiski pieļaujama atbilstoši Likumā noteiktajiem ierobežojumiem.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, S.Veismanei ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot 

Saulkrastu bāriņtiesas locekļa amatu vai citus minētos amatus, pastāv iespēja, ka S.Veismane var 

nonāk interešu konflikta situācijā vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot Likumā 

noteiktos ierobežojumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta sesto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 

8.1 panta piekto daļu, S.Veismane 17.12.2020. iesniegumu,  

 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut S.Veismanei savienot Saulkrastu novada bāriņtiesas locekļa amatu ar šādiem 

amatiem: 

1.1. Saulkrastu novada domes Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas locekļa 

amatu; 

1.2. Saulkrastu novada domes Nekustamā īpašuma speciālistes amatu.   

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nodot lēmuma norakstu S.Veismanei.  

 

Lēmums Nr.2092 protokola pielikumā. 

 

§37 

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

likvidēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot zvērināta notāra Aigara Kaupes, adrese Andreja Pumpura iela 6-101, Rīga, LV-

1010, 17.12.2020. iesniegumu par zemes vienību apvienošanu ,,Āres 25’’ un ,,Āres 26’’, Āres, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo 

informāciju, Saulkrastu novada dome konstatē: 

3. Pēc Valsts Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma ,,Āres 25’’, un ,,Āres 26’’, Āres, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330020123 un 80330020952, 

īpašnieks ir /vārds, uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.5097 un 

Nr.4533). Zemes īpašumi atrodas viens otram blakus. 

Pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu,  

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

punktu,  

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

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

punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Āres 25’’ un ,,Āres 26’’, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330010123 un 80330020952), zemes platība 0.065 ha un 0.062 ha, 

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

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi ,,Āres 25’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 

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

apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,127 ha. 

3. Likvidēt adresi ,,Āres 26’’, Āres, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 
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4. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta adresi  /e-

pasts/. 

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2093 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par grozījumiem 29.04.2020. lēmumos Nr. 1714 “Par Saulkrastu novada domei piekritīgo 

zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē’’ un Nr.1715 ,,Par Saulkrastu novada domei 

piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 25.augusta Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta vēstuli 

Nr. 6-2.3.1e/1316 ,,Par revīzijas starpziņojuma projekta nosūtīšanu” un ,,Likumu par ostām” 

4.panta otro daļu, kas nosaka, ka ostas iekšējo ūdeņu daļa ir valsts īpašums, zemes vienība ar 

kadastra apz. 80330011134 ir ostas iekšējais ūdens,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 29.04.2020. lēmuma Nr.1714 ,,Par Saulkrastu 

novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības bilancē’’ 1.punktā, 

izslēdzot no saraksta zemes vienību ar kadastra apz.80330011134, zemes platība 7.1887 

ha, vērtība 163932 euro, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

bilancē jaunas zemes vienības ar 2019.gada 31.decembri, saskaņā ar sarakstu: 

 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

platība, 

ha 

Zemes vienības 

kadastrālā 

vērtība (EUR) 

80130010157 3,6365 5096 

80330021844 1,0697 100 

80330021850 0,7785 80 

80330021851 1,9211 190 

80130040156 1,4762 2072 

80130010168 1,4989 2100 

80130010177 0,0546 4270 

80130021413 2,1911 3066 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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80130033081 1,2143 1694 

80330030436 4,2163 422 

80330030438 2,3548 235 

80330033096 0,0643 6 

80130030012 0,0191 28 

80130030095 2,5381 3556 

80330010296 1,4558 146 

80330011291 0,2746 378 

80330011293 0,5589 56 

80330011310 0,2448 336 

80330011335 0,0627 98 

80330030441 0,228 23 

80330030442 0,037 2276 

80330030443 0,0782 109 

80330040553 1,5866 2170 

80330021771 0,0906 5121 

80330033079 0,0207 1138 

80330033080 0,0032 171 

80330033087 0,0067 398 

80330033088 0,0076 455 

80330033089 0,0041 228 

80330033090 0,0075 455 

80330033091 0,0028 171 

80330033092 0,0029 171 

80330033093 0,017 996 

80330033094 0,089 4482 

80330033095 0,0734 3486 

80330040552 0,0038 378 

80330040555 0,0014 120 

80330033082 0,28 28 

80330033086 2,95 295 

80330033074 2,6 260 

 

2. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 29.04.2020. lēmuma Nr.1715 ,,Par Saulkrastu 

novada domei piekritīgo zemes vienību uzņemšanu pašvaldības zembilancē” 1.punktā, 

ieslēdzot sarakstā zemes vienību ar kadastra apz.80330011134, zemes platība 7.1887 ha, 

vērtība 163932 euro, izsakot šādā redakcijā: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

zembilancē jaunas zemes vienības ar 2019.gada 31.decembri, saskaņā ar sarakstu: 

 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

platība, 

ha 

Zemes 

vienības 

kadastrālā 

vērtība 

(EUR) 

80130010005 0,0177  
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80130040235 0,3072 434 

80130050199 1,9156 2688 

80330010586 0,0106 498 

80330010591 0,0031 4 

80330010927 0,0036 319 

80330010947 0,0042 350 

80330011029 0,0253 28 

80330011066 0,0302 42 

80330011133 0,4887 686 

80330011301 0,1361 210 

80330011302 0,0915 126 

80330011311 1,8726 2618 

80330020103 0,0416 56 

80330020597 0,0298 1707 

80330020598 0,0015 51 

80330021778 0,2707 350 

80330021779 1,6419 2282 

80330021780 0,7845 1092 

80330021781 0,0892 112 

80330021782 0,4554 630 

80330021783 0,3372 476 

80330021784 0,3497 364 

80330021785 0,1387 182 

80330021786 0,5872 826 

80330021837 0,0879 126 

80330021838 0,0776 112 

80330021848 0,7766 1036 

80330021849 0,0159 21 

80330021852 0,0009 1 

80330021853 0,0117 14 

80330021860 0,0106 14 

80330030444 0,001 57 

80330031748 0,0441 56 

80330032513 0,8261 1260 

80330032983 0,0027 100 

80330033065 0,3753 532 

80330033066 0,1716 238 

80330033067 0,0037 228 

80330033068 0,0048 285 

80330033069 0,0028 171 

80330033070 0,0022 114 

80330033071 0,0032 171 

80330033072 0,0111 626 

80330033077 0,4796 672 

80330033078 0,1235 168 
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80330040612 0,5887 826 

80330040613 4,0489 5670 

80330040629 10,7718 15064 

80330040630 0,2212 294 

80330040631 4,4882 6272 

80330040632 0,2362 336 

80330040633 0,0764 112 

80330040660 0,0384 45 

80330040737 0,1408 196 

80330040738 0,8699 1218 

80330040739 0,2436 336 

80330040742 0,3006 420 

80330011134 7.1887 163932 

 

 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2094 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1406 ,,Par 

nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un izslēgšanu no pašvaldības 

zembilances’’ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 25.augusta Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 

vēstuli Nr. 6-2.3.1e/1316 ,,Par revīzijas starpziņojuma projekta nosūtīšanu’’ un likuma „Par 

grāmatvedību” 2.pantu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 25.09.2019. lēmumā Nr. 1406 ,,Par nekustamo 

īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē un izslēgšanu no pašvaldības zembilances”, 

izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Saulkrastu pašvaldības grāmatvedības 

zembilancē nekustamos īpašumus Jūras piekrastes josla ar 2020.gada 1.decembri”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2095 protokola pielikumā. 

 

 

§40 

Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos 

 

Ziņo N.Līcis. 
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2020.gada 4.novembrī Saulkrastu novada domē tika pieņemts lēmums Nr. 2016  “Par bērnu 

ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos”. 

Saskaņā ar 2020.gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 

9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim. Saskaņā ar rīkojuma 5.3.2.2.apakšpunktu ārkārtējās 

situācijas laikā ir pārtraucama mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un mācības 

tiek nodrošinātas attālināti, izņemot vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6. klasei 

(tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo 

vecuma grupā). 

2020.gada 9.jūnija ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteic, ka gadījumā, ja izglītības ieguves 

process notiek attālināti, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām, 

pašvaldība par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot 1., 2., 3. un 

4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

 2020.gada 4.novembra lēmums Nr. 2016 “Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas 

izplatības apstākļos” noteica, ka “Atbalsts tiek piešķirts par laika periodu no 2020.gada 26.oktobra 

līdz 2020.gada 15.novembrim. Gadījumā, ja 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

27.1.4.punkta darbības termiņš tiek pagarināts, attiecīgi pagarinās arī atbalsta piešķiršanas 

periods.”. Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, tostarp 

noteikts, ka ārkārtas situācijas laikā ir pārtraucama mācību procesa norise klātienē, ir mainījies 

tiesiskais regulējums uz kura pamata pieņemts lēmums un noteikts atbalsta piešķiršanas periods. 

Lai nodrošinātu atbalstu Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Saulkrastu 

novada domes saistošajiem noteikumiem,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Pašvaldībā  saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. 

klases izglītojamiem izlietot izglītojamo ēdināšanai. Ja pamatojoties uz normatīvajiem 

aktiem vai domes lēmumu vai izglītības iestādes rīkojumu, izglītības process  pirmsskolas 

izglītības programmā  Zvejniekciema vidusskolā vai 1.-4.klasē Saulkrastu vidusskolā vai 

Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenots attālināti, valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai izlietot ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pārtikas paku veidā.  

2. Pašvaldībā, ja izglītības process, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, domes lēmumu 

vai izglītības iestādes lēmumu, tiek īstenots attālināti, un, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu 

nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izlietot tos 6. - 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. 

3. No pašvaldības budžeta līdzekļiem segt Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 

vidusskolas 5.klašu un Zvejniekciema vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas 

izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanu pārtikas paku veidā, ja pamatojoties uz 
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normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu vai izglītības iestādes rīkojumu, izglītības 

process  tiek īstenots attālināti.   

4. No pašvaldības budžeta līdzekļiem segt Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 

vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamo,  kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanas izdevumu segšanu pārtikas paku veidā, ja pamatojoties 

uz normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu vai izglītības iestādes rīkojumu, izglītības 

process  tiek īstenots attālināti.   

5. Lēmuma 1., 2., 3 un 4.punktā norādīto atbalstu nodrošināt ģimenēm pārtikas paku veidā un 

noteikt pārtikas pakas vērtību, par pamatu ņemot starp Izpildītāju un ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošinātāja noslēgtā līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu noteikto maksu par 

pusdienām EUR 1,17 (bez PVN) reizinot ar attiecīgo dienu skaitu.”. 

6. Atbalsts tiek piešķirts par laika periodu, kurā,  pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai 

domes lēmumu vai izglītības iestādes rīkojumu, izglītības process  tiek īstenots attālināti.  

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

8. Pēc ārkārtējās situācijas beigām, gadījumā, ja mācību process, pamatojoties uz 

normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu vai izglītības iestādes rīkojumu, tiek nodrošināts 

attālināti, ēdināšanas pakalpojums pārtikas paku veidā tiek īstenots līdz brīdim, kad 

izglītības process tiek nodrošināts klātienē. Ēdināšanas pakalpojums netiek nodrošināts 

skolēnu brīvlaikā. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2020.gada 4.novembra lēmums Nr. 2016 “Par 

bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos”. 

10. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2096 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada izdevumos par labiekārtošanas darbiem 

2020.gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Rudzīte izskaidro, ka budžets tika plānots Novada attīstības nodaļas budžetā, bet darbus veica 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” dotācijas ietvaros. 

A.I.Zaharāns papildina, ka līdzekļi bija paredzēti SIA “Saulkrastu komunālserviss” kā deleģēšanas 

funkcijā pildāmie darbi. 

 

Izskatot deleģēšanas līguma Nr. 5.1/2020/Li150 ietvaros izpildīto darbu atskaites par 

2020.gadu, nepieciešams palielināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” dotācijas apmēru 2020.gadā. 

Veiktie darbi tika paredzēti Administrācijas budžetā kā pakalpojuma izdevumi par Saulkrastu 

novada teritorijas uzturēšanu. Izmaiņas nepieciešams veikt, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 2020.gada 31.marta deleģēšanas līgumu Nr. 

5.1/2020/Li150, kas noslēgts starp Saulkrastu novada domi un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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: 
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1.1.samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M613, V.F.01.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2244 (Nekustamā īpašuma 

uzturēšana)  par 22 770,00 EUR, jo izdevumi tika veikti kā deleģētā funkcija 

par labiekārtošanas darbiem. 

1.2.palielināt Administrācijas – Valdības funkcija tautsaimniecība (Struktūrvienība 

0111, M613, V.F.06.600) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem) par 22 770,00 EUR par veiktajiem darbiem 2020.gadā. 

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.2097 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīca" telpu 

nomniekiem 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kurš ir lūdzis atļaut izvērtēt atvieglojumu piešķiršanu. 

S.Ancāne atbild, ka savā iesniegumā ir pievienojusi 2 iesniegumus no telpu nomniekiem, kuri, 

sakarā ar to, ka ir samazinājušies ieņēmumi, lūguši piešķirt atvieglojumus telpu nomas maksai. 

Uzskata, ka lēmuma projektā būtu jānorāda, kas segs minēto starpību. 

A.I.Zaharāns informē, ka minētie ienākumi nāca kapitālsabiedrības budžetā un visticamāk, 

veidojot 2021.gada budžetu, būs jāuzrāda mazāki ienākumi. 

S.Ancāne noskaidro, kas būs ar komunālajiem maksājumiem. 

J.Miranoviča izskaidro, ka par komunālajiem maksājumiem ir jāmaksā, ja tā tiek izmantota, bet 

par apkuri gan ir jāmaksā. 

Diskusija par atvieglojumu piešķiršanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, S.Ancāne, J.Miranoviča un 

A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis noskaidro par atlaides piešķiršanas kārtību.  

Diskusija par nomas atlaižu piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās S.Ancāne un E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2020.gada 15.decembrī Saulkrastu novada domē tika saņemts PSIA Saulkrastu slimnīca 

valdes locekles S.Ancānes iesniegums, kurā informēts, ka divi telpu nomnieki lūguši piešķirt 

atvieglojumus telpu nomas maksai sakarā ar darbības traucējumiem, kas radušies COVID-19 

vīrusa rezultātā, kā arī lūgts lemt jautājumu par atvieglojumu piešķiršanu telpu nomniekiem. 

2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma 

vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – MK noteikumi) 3.punkts 

noteic, iznomātāja tiesības pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet 

ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, 

piemērot nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst MK 

noteikumos noteiktajiem kritērijiem.  

Lai nodrošinātu tiesības saņemt nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu un 

pamatojoties uz 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – MK 

noteikumi) 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (S.Ancāne, A.Dulpiņš), 

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut piešķirt nomas maksas atvieglojumus, ja PSIA “Saulkrastu slimnīca” nomnieki 

iesniedz dokumentus atbilstoši 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” noteiktajām prasībām. 

2. PSIA “Saulkrastu slimnīca” izvērtēt iesniegumus par telpu nomas maksas atvieglojumu 

piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīca" telpu nomniekiem un nodrošināt atvieglojumu 

piemērošanu atbilstoši 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” noteiktajām prasībām. 

3. PSIA “Saulkrastu slimnīca” informēt pašvaldības izpilddirektoru par nomniekiem 

piemērotajiem atvieglojumiem, izvērtēšanas kritērijiem un apmēru. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga PSIA Saulkrastu slimnīcas valdes locekle S.Ancāne. 

 

Lēmums Nr.2098 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par Saulkrastu novada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu pedagogu piemaksām 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Ancāne informē, ka vēlas pārbalsot iepriekšējo jautājumu, jo nevēlējās piedalīties lēmuma 

pieņemšanā, bet kļūdas pēc nobalsojusi atturēties. 

J.Miranoviča informē, ka nolikuma 92.punktā minēts, ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņš 

par to informē priekšsēdētāju pirms balsošanas rezultātu paziņošanas. Ja tas nav izdarīts, 

balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā. 

N.Līcis informē S.Ancāni, ka nevar atgriezties pie šī jautājuma. N.Līcis aicina deputātus nobalsot 

par sagatavoto lēmuma projektu “Par Saulkrastu novada ieņēmumu un izdevumu palielināšanu 

pedagogu piemaksām”. 

 

Lai izmaksātu vienreizēju finansiālu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri 

īsteno attālināto mācību procesu ir jāpalielina Saulkrastu novada ieņēmumus un izdevumus 

2020.gadā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra 

rīkojumu Nr. 680 “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” un likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, 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. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada ieņēmumos: 

1.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu plānu šādās 

pozīcijās: 

1.1.1. ieņēmumu pozīcija “Mērķdotācijas pedagogu algām” ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 18.621 par 2 388,00 EUR. 

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

2.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu plānu šādā 

pozīcijā: 

2.1.1. izdevumu pozīciju “Mērķdotācijas pedagogiem - Saulkrastu vidusskola” 

(Struktūrvienība 02, Fin 121, V.F. 09.219) par 1519,00 (EKK 1145 

(Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas) par 1224,00 

EUR un EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) par 295,00 EUR);  

2.1.2. izdevumu pozīciju “Mērķdotācijas pedagogiem - Zvejniekciema 

vidusskola” (Struktūrvienība 03, Fin 121, V.F. 09.219) par 869,00 (EKK 

1145 (Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas) par 700,00 

EUR un EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) par 169,00 EUR); 

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

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

skaitā 1. un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2099 protokola pielikumā. 

 

§44 

Par transporta iegādi Sociālās aprūpes mājas iestādei 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka Sociālās aprūpes mājai ir nepieciešams transports, klientu pakalpojumu 

nodrošināšanai, un ir jau izskatīti vairāki varianti tā iegādei. Aicina deputātus atbalstīt lūgumu par 

transporta iegādi. 

Diskusija par transportlīdzekļa modeli un tā aprīkojumu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

A.I.Zaharāns, N.Līcis un A.Horsts. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

 

Izskatot Sociālās aprūpes mājas direktores 28.12.2020. iesniegumu par transporta iegādi, 

lai nodrošinātu iestādes klientiem nepieciešamo transporta pakalpojumu, un pamatojoties uz 

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

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

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

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 7 000,00 EUR, lai 

iegādātos transportlīdzekli iestādei “Sociālās aprūpes māja”. 

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

“Administrācija –  Valdības funkcija sociālā aizsardzība” (Struktūrvienība 0111, Valdības 



50 

 

funkcija 10.200)   budžeta izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 5231 

(Transportlīdzekļi)  par 7 000,00 EUR, lai iegādātos transportlīdzekli.  

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

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

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2100 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:25 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 48.panta otrajā daļā un trešajā daļā noteikto, domes 

priekšsēdētājs N.Līcis neparaksta 29.12.2020. domes sēdes lēmumu „ Par telpu nomas maksas 

atvieglojumu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīca" telpu nomniekiem” (protokols Nr. 

38/2020§42). 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 05.01.2021. 

 


