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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

 

2021. gada 6.janvāris                             Nr.1/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 6. janvārī plkst. 09:30 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 09:30 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

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

Līga Vaidere, Oksana Vanaga 

 

Nepiedalās deputāti: 

Bruno Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par 25.11.2020. saistošo noteikumu Nr.SN 31/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu  

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

nomniekiem  

 

 

§1 

Par 25.11.2020. saistošo noteikumu Nr.SN 31/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis par veiktajiem grozījumiem saistošos noteikumos. Informē, ja ēkās vai to daļās, kurā 

tiek sniegta saimnieciskā darbība, juridiskā adrese ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
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un ja juridiskās personas ieņēmumi ir samazinājušies dēļ COVID-19, ir iespējams pieteikties uz 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu par tām telpām, kur tiek sniegta 

saimnieciskā darbība. 

 

 2020.gada 28.decembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums Nr. 1-18/11619.  Pamatojoties uz atzinumā norādīto veikti precizējumi 2020.gada 

25.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 31/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 

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

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”. 

 Izskatot 2020.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 31/2020 “Grozījumi 

Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamā 

īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” 

precizēto redakciju, kurā ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

ieteikumi un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu,  
 

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

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

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

NOLEMJ:  

1. Precizēt 2020.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr. SN 31/2020 “Grozījumi 

Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

Saulkrastu novadā””. 

2. 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 Nr. SN 

31/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos 

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

atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”” pašvaldības izdevumā “Saulkrastu Domes 

Ziņas”. 

 

 

Lēmums Nr.2101 protokola pielikumā. 

 

 

A.Horsts noskaidro iesnieguma iesniegšanas termiņu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanai privātpersonai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu savā īpašumā 

Diskusija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, Finanšu vadītājs Gatis Vīgants un juriste Vita Spitane. 

  

 

§2 

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

nomniekiem 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro kā tiks izvērtētas nomas maksas atlaides un kā tās tiks piemērotas. 

J.Miranoviča informē, ka bija sazinājusies ar Finanšu ministriju par nomas maksas atlaižu 

piešķiršanu, kur saņēma atbildi, ka no pamata summas ir jāpiešķir minētā atlaide. 
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Diskusija par atlaižu piemērošanas kritērijiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ jautājums tiek skatīts Domes sēdē nevis dalībnieku sapulcē. 

N.Līcis atbild, ka minētā jautājuma izdevumi ir jāiekļauj budžetā. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns uzskata, ka kādreiz Domes sēdēs tika arī 

lemts par bāzes izmaksām uz vienu kvadrātmetru. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka jautājums tiek skatīts, lai Dome 

varētu paredzēt 2021.gada budžetā līdzekļus, par tiem, kas neienāks PSIA "Saulkrastu slimnīca" 

budžetā. 

A.Horsts noskaidro cik slimnīcā daudz ir īrnieku, kuri varētu pretendentēt uz minēto atlaidi, un 

kādu ietekmi tas varētu atstāt uz budžetu. 

S.Ancāne atbild, ka ir 15 īrnieki, kuri, lielākā daļa, ir medicīnas pakalpojumi. Sniedz informāciju 

par tiem, kuri varētu pretendēt uz nomas atvieglojumiem. 

A.I.Zaharāns papildina, ka atlaide tiks piešķirta tiem, kuriem ir noteikta piespiedu dīkstāve un 

uzskata, ka vadītāja nevar izplānot iespējamos zaudējumus, jo nevar zināt, kas var notikt pēc 

vairākiem mēnešiem. Bija ierosinājis PSIA "Saulkrastu slimnīca" plānot ienākumus, kā tie būtu 

bez pandēmijas izraisītajām sekām un pēc tam prasīt kompensāciju par tiem ienākumiem, kuri 

nebija šajā laika periodā. 

A.Horsts jautā par komunālajiem maksājumiem. 

N.Līcis atbild, ka tie tiks maksāti. Citē Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma 

vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 5.1. un 5.2. punktus. 

 

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 PSIA “Saulkrastu slimnīca”  nomniekiem 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” 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14 punkta a) 

apakšpunktu, 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Uzdot 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. 

2. PSIA “Saulkrastu slimnīca” informēt pašvaldību par nomniekiem piemērotajiem 

atvieglojumiem. 

3. Līdzekļus piešķirto atlaižu apjomā paredzēt 2021. gada pašvaldības budžetā. 
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4. Par lēmuma izpildi atbildīga PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekle S.Ancāne. 

 

Lēmums Nr.2102 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:50 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 07.01.2021. 

 


