
 
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  

 

2021. gada 27. janvāris             Nr.2/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 27. janvārī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

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

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide (pievienojās plkst.15:10), Ivars Veide  

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

N.Līcis sniedz informāciju par Covid-19 izplatību Latvijā. 

A.Horsts noskaidro Satversmes tiesā skatīto jautājumu virzību par administratīvi teritoriālo 

reformu. 

N.Līcis atbild, ka gala lēmums tiek gaidīts, lai zinātu, vai tiks veiktas kādas izmaiņas un varētu 

veikt turpmākās darbības reformas īstenošanai. 

 

§1 

Par domes 27.01.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par piebalsojamo jautājumu pievienošanu pie darba kārtības, par 

katru jautājumu balsojot atsevišķi. Aicina balsot “Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai 

pamatskolai” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

N.Līcis aicina balsot “Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis” 

2021.gadam” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

Jautājums pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

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

E.Grāvītim” pievienošanu pie darba kārtības. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 7 (N.Līcis, 

A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), tehnisku iemeslu dēļ 

deputāte Guna Lāčauniece balsoja mutiski, 

Jautājums netiek pievienots Domes sēdes darba kārtībai. 

 

Plkst.14:17 deputāts Mārtiņš Kišuro atvienojas no Domes sēdes videokonferences. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Domes sēdes darba kārtību ar pievienotajiem piebalsojamiem 

jautājumiem. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 27.01.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.12.2020. domes sēdes un 06.01.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

likvidēšanu  

5. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A darba uzdevuma termiņa pagarināšanu un 

publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

6. Par 2020.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2020 “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” 

apstiprināšanu  

7. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā  

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

8. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla izsludinātajos atklātajos 2021. gada mērķprogrammu 

konkursos un līdzfinansējuma paredzēšanu  

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu  
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Finanšu komitejas lēmumi 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos  

11. Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu ,,Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ apstiprināšanu  

12. Par fizioterapijas kabineta nodošanu lietošanā un pārvaldīšanā  iestādei “Saulkrastu sociālais 

dienests”  

13. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu  

14. Par neapbūvēta zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

15. Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Vidzemes jūrmalas 

mūzikas un mākslas skolā  

16. Par pieteikumu Zilā Karoga programmai  

17. Par ar dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules 

tiltiņa līdz Katrīnbādei"  

18. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā"  

19. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā  ar 

projektu "Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos"  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

20. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos"  

21. Par adreses likvidēšanu  

22. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.2093 

“Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu”  

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

lietošanas mērķa noteikšanu  

24. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

25. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra iekšējos 

noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” apstiprināšanu  

 

Piebalsojamie jautājumi: 

26. Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai  

27. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis” 2021.gadam 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 29.12.2020. domes sēdes un 06.01.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 29.12.2020. domes sēdes un 

06.01.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 
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jautājumu, par rotaļlaukumu izbūvi un projektēšanu, kuram tuvākajā laikā tiks izsludināts 

iepirkums. Informē par Saulkrastu estrādes būvniecības gaitu.  

A.Horsts noskaidro par virzību Rožu bulvāra apgaismojuma uzstādīšanā un tilta apsekošanā. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ir veiktas foto fiksācijas un ir nosūtīta vēstule Latvijas Valsts ceļiem par 

Autoceļa tehnisko stāvokli un tā iespējamo pārņemšanu Saulkrastu novada pašvaldībā, bet atbilde 

vēl nav saņemta. 

A.Horsts noskaidro vai Saulkrastu estrādes būvniecības darba kvalitāti kāds pārbauda fiziski uz 

vietas un vai projekta uzraudzības procesā piedalās arī kāds Saulkrastu novada domes pārstāvis. 

A.I.Zaharāns atbild, ka regulāri gan pats, gan arī Domes pilnvarotie pārstāvji un pieaicinātais  

būvuzraugs dodas uz objektu un to apseko. 

Diskusija par būvdarbu iespējamo sadārdzinājumu un paveiktajiem darbiem. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

 

Plkst.14.30 deputāts M.Kišuro pievienojas Domes sēdes videokonferencei. 

 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka uz zemes 

gabala atrodas dzīvojamā māja un viesu māja, un ir iesniegts lūgums viesu māju atdalīt uz 

atsevišķa zemes gabala. 

 

Izskatot SIA ,,Meliorācija A.G.’’, reģ. Nr. 40103072030, juridiskā adrese Piedrujas iela 28, 

Rīga, pārstāvja, 23.12.2020. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam 

,,Jāņkalni”, Astra, 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 13.01.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.1/2021§2), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma ,,Jāņkalni”, zemes vienībai ar kadastra apz. 

803300300886, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt SIA ,,Meliorācija A.G.’’ 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 



5 

 

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2103 protokola pielikumā. 

 

§4 

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

likvidēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, 07.01.2021. iesniegumu par zemes 

vienību apvienošanu ,,Roze 55’’ un ,,Roze 56’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, Saulkrastu novada dome konstatē: 

1. Pēc Valsts Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma ,,Roze 55’’, un ,,Roze 56’’, Roze, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330030576 un 80330030844, 

īpašnieks ir /vārds, uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.677 un 

Nr.1166). 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,  

- saskaņā ar 13.01.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.1/2021§3), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Roze 55’’ un ,,Roze 56’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330030576 un 80330030844), zemes platība 0.05 ha un 0.067 ha, 

izveidojot vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi ,,Roze 55’’, Roze, Saulkrastu pagasts, 

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

apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,1170 ha. 

3. Likvidēt adresi ,,Roze 56’’, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

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. 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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Lēmums Nr.2104 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A darba uzdevuma termiņa pagarināšanu 

un publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka ārkārtas situācijas laikā, publiskās apspriešanas nenotiek, tādēļ nav 

iespējams minēto detālplānojumu publiski apspriest. 

A.Horsts noskaidro par turpmāko darbību, ja situācija neuzlabosies. 

N.Līcis izskaidro, ka tiek skatīti vairāki varianti par iespējām īstenot publisko apspriešanu. 

 

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

detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu 

detālplānojuma izstrādei. Darba uzdevums termiņš noteikts divi gadi. Detālplānojuma izstrāde vēl 

nav pabeigta. Faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, nav 

mainījušies. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, kas nosaka, ka  

detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un 

tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par 

darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

2020.gada 25.novembrī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.2027 “Par 

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

atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas laiku no 2020.gada 21.decembra līdz 

2021.gada 25.janvārim. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu valstī līdz 2021.gada 7.februārim izsludināta 

ārkārtējā situācija. 

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

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, ievērojot 2020.gada 

6.novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, 

saskaņā ar Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 

13.janvāra atzinumu (Prot. Nr.1 /2021§5) 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Horsts, S.Ancāne, L.Vaidere, 

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, tehnisku iemeslu dēļ lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās A.Aparjode, 

 

NOLEMJ:  

1. Pagarināt detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A darba uzdevuma termiņu līdz 

2021.gada 31.decembrim. 

2. Pagarināt detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publiskās apspriešanas termiņu līdz 

2021.gada 1.martam. 

3. Uzdot Saulkrastu novada būvvaldei ievietot paziņojumu par publiskās apspriešanas 

termiņa pagarināšanu www.geolatvija.lv un komunikācijas un tūrisma nodaļai ievietot 

paziņojumu par publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2105 protokola pielikumā. 

 

 

http://www.saulkrasti.lv/
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§6 

Par 2020.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2020 “Grozījumi 2013.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu 

novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē, par izmaiņām saistošajos noteikumos. 

Izskaidro, ka tikai veikti grozījumi maznodrošinātas personas statusa līmenī, nosakot, ka 

pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai 

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Informē, 

ka tika precizēti arī maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanas termiņi un 

pabalstu saņemšanas kartība, kas attiecas uz sociālajiem dzīvokļiem. 

 

 Sakarā ar 24.11.2020 pieņemto likumu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā”, kas stājas spēkā ar 01.01.2021. ir noteikti minimālo ienākumu sliekšņi sociālās 

palīdzības sniegšanai. Šobrīd pašvaldības noteiktie ienākumu sliekšņi ir augstāki par Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem. Saistošo noteikumu projekts noteic, ka 

pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai 

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projektu un, 

pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (13.01.2021. protokols Nr.1/2021§1) un 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu 

novadā””. 

2. Administratīvajai nodaļai saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2106 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles 12.01.2021. iesniegumu par līguma 

slēgšanu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

2021.gadā, lai turpinātu iesākto sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli 

bezdarbnieku iesaistīšanai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu,  
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pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra 

noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.5 punktu, ievērojot Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 

2021.gada 13.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1/2020§3), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvās nodarbinātības pasākumā 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot sadarbības līgumu ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu (sadarbības 

līgums pielikumā), lai veicinātu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dotu 

bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas. 

2. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

3. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas 2021.gadā ir EUR 3750,00 (trīs tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit euro, 00 centi). 

4. Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un izdevumus 

atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem. 

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pasākuma darbu 

koordinētāja un pasākuma darbu vadītāja pienākumu veicējus. 

6. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru 

Aleksandru Ināru Zaharānu. 

 

Lēmums Nr.2107 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla izsludinātajos atklātajos 2021. gada mērķprogrammu 

konkursos un līdzfinansējuma paredzēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska informē par dalību 

projektu konkursā mūzikā un mākslā. 

Diskusija par terminu grafiskā planšete. Diskusijā piedalās N.Līcis un I.Lazdauska. 

 

Pamatojoties uz Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas 

2021. gada 11. janvāra iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas ceturto punktu, un  saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.1/2021§2), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu “Moderns aprīkojums dizaina grafikas darbiem Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolā" Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu 
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konkursā finansējuma saņemšanai aktivitātē "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" par kopējo summu 2500,00 EUR, tajā skaitā 

Saulkrastu pašvaldības finansējums 500,00 EUR 

2. Pieteikt projektu “Instrumentu un skaņu, gaismu aprīkojums VJMMS specialitātes, 

ansambļu darbam, koncertēšanai" Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā 

projektu konkursā finansējuma saņemšanai aktivitātē “Mūzikas un dejas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” par kopējo summu 5200,00 EUR, tajā 

skaitā Saulkrastu pašvaldības finansējums 1700,00 EUR 

 

Lēmums Nr.2108 protokola pielikumā. 

 

§9 

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

vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča izskaidro, ka noteikumos ir norādīts, ka 

finansējumu varēs saņemt bērni ar īpašajām vajadzībām, lai gan ministrija norādīja, ka nav īsti 

pareizi, ka minētie bērni varētu mācīties arī izglītības iestādē, kurā nepiedāvā speciālo apmācību, 

tomēr, konsultējoties ar izglītības speciālisti, tika secināts, ka korekti būtu ļaut vecākiem izvēlēties 

izglītības iestādi, bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. 

N.Līcis papildina, ka, ja ar medicīniskās komisijas atzinumu skolēnam ir vajadzīga speciāla 

izglītības programma un viņš vēlas apmeklēt tam piemēroto izglītības iestādi, tad pašvaldība to 

līdzfinansē tādā apmērā, cik vidēji izmaksā 1 izglītojamais Saulkrastu novada pašvaldības iestādē. 

A.Horsts uzskata, ka jāļauj saņemt izglītību, citā iestādē, visiem bērniem. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns uzskata, ka minētais piedāvājums palielinātu 

pakalpojuma grozu jaunajām ģimenēm un ja tiktu iztērēti pašvaldības līdzekļi uz izglītības 

apmaksāšanu arī bērniem bez īpašajām vajadzībām, tad minētā naudu atgrieztos nodokļos. 

Diskusija par ekonomisko pienesumu pašvaldībai. Diskusijā piedalās Izglītības darba speciāliste 

Ramona Urtāne, N.Līcis, O.Vanaga, A.Horsts un E.Grāvītis. 

E.Grāvītis noskaidro, kā tiek traktēts saistošo noteikumu 7.punkts. 

J.Miranoviča izskaidro, ka vecākam tiek piestādīts rēķins, kurš ir mazāks par to summu, ko finansē 

pašvaldība.  

N.Līcis aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktā noteiktās tiesības, proti, 

ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā 

2020.gada 30.septembrī ir apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 

iestādei.  

2020.gada 26.oktobrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pozitīvs atzinums Nr. 1-18/9482 (turpmāk - atzinums).  

Papildus atzinumā ietvertajiem ierosinājumiem saistošajos noteikumos ir veikti citi būtiski 

precizējumi, kas paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts privātajai izglītības iestādei, kurā 

izglītību iegūst izglītojamais, kuram saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu 

nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve. Tomēr saistošie noteikumi nenoteic, ka 

skolai ir jānodrošina licencētas speciālās izglītības programmu, jo nozīmīgs pilnveidotā mācību 

satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot 

un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot 

daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu 
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vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Par privātās izglītības iestādes atbilstību Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumā norādītajām prasībām ir atbildīgs izglītojamā likumiskais 

pārstāvis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.panta 

ceturto daļu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 13.01.2021. atzinumu 

(protokols Nr.1/2021§4), 

 

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, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.  SN 23/2020  “Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei”. 

2. Ņemot vērā, ka precizējot saistošos noteikumus, tika veiktas būtiskas izmaiņas, 

Administratīvajai nodaļai saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2109 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, adrese /adrese/, 2020.gada 21.decembra iesniegumu, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.1/2021§6), 

pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto 

daļu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atlikt līdz 2022.gada 26.janvārim nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 

samaksu 395,96 euro (trīs simti deviņdesmit pieci euro, 96 centi) apmērā, ko sastāda 

pamatparāds 353,32 euro (trīs simti piecdesmit trīs euro, 32 centi) un nokavējuma nauda 

42,64 euro (četrdesmit divi euro, 64 centi), par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 7, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0595, /vārds, 

uzvārds/, personas kods [..], adrese /adrese/, saskaņā ar parāda nomaksas grafiku:  

 

Datums 
Pamatparāds 

EUR 

Nokavējuma 

nauda EUR 
Kopā EUR 

26.02.2021. 29,45 3,56 33,01 

26.03.2021. 29,45 3,56 33,01 
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24.04.2021. 29,45 3,56 33,01 

26.05.2021. 29,45 3,56 33,01 

28.06.2021. 29,44 3,55 32,99 

26.07.2021. 29,44 3,55 32,99 

26.08.2021. 29,44 3,55 32,99 

27.09.2021. 29,44 3,55 32,99 

26.10.2021. 29,44 3,55 32,99 

26.11.2021. 29,44 3,55 32,99 

27.12.2021. 29,44 3,55 32,99 

26.01.2022. 29,44 3,55 32,99 

KOPĀ: 353,32 42,64 395,96 

 

2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos, iestrādājot nosacījumu, ka 

/vārds, uzvārds/ veic nekustamā īpašuma kārtējos maksājumus. 

3. Noteikt termiņu vienošanās noslēgšanai – viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku. 

 

Lēmums Nr.2110 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu ,,Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro par veiktajiem grozījumiem noteikumos, par to, kurām grupām pirmām 

kārtām piešķir nomas tiesības. 

Diskusija par noteikuma 4.3.punkta interpretāciju. Diskusijā piedalās A.Horsts un J.Miranoviča. 

N.Līcis citē noteikuma 6.4.punktu un 6.7.punktu. Noskaidro par iesnieguma iesniegšanas kārtību 

par līguma pagarināšanu vai jauna līguma noslēgšanu. 

Diskusija par iesnieguma iesniegšanas kārtību un noteikumu precizēšanu. Diskusijā piedalās 

J.Miranoviča un N.Līcis. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu ,,Kārtība, kādā iznomā pašvaldības 

zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ projektu, un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu un 

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

apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu, kā arī saskaņā ar 13.01.2021. Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2021§7) un 13.01.2021. Finanšu komitejas 

sēdes atzinumu (protokols Nr.1/2021§7), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) 

dārzu vajadzībām”.  
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2. Uzdot Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Uzdot domes Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājai likuma “Par pašvaldībām” 

45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 

Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 

www.saulkrasti.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Saulkrastu novada domes ēkā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2111 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par fizioterapijas kabineta nodošanu lietošanā un pārvaldīšanā  iestādei “Saulkrastu 

sociālais dienests” 

 

Ziņo N.Līcis.  

Diskusija par kabineta apsaimniekošanu un pakalpojuma sniegšanu. Diskusijā piedalās K.Mozga, 

N.Līcis, S.Ancāne un Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica. 

 

Plkst.15.10 deputāts B.Veide pievienojas Domes sēdes videokonferencei. 

 

K.Mozga informē, lai reģistrētu fizioterapijas kabinetu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, 

būs jārisina jautājums par sociālā darbinieka iekļaušanu šajā struktrūrvienībā. 

 

2020.gada 29.janvārī Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu “Par 

2014.gada 2.jūnija nomas līguma starp Saulkrastu novada domi un Pašvaldības SIA „Saulkrastu 

slimnīcu” izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” (Protokols Nr.3/2020§26).   

2020.gada 19.februārī starp Domi un PSIA “Saulkrastu slimnīca” noslēgts līgums par 

nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā un 2020.gada 23.martā vienošanās pie 

līguma, ar kuru nekustamā īpašuma Ainažu ielā 34 (kadastra apzīmējums 8013 0020 1010 01) daļa 

– telpa 1.stāvā 15,2 kvadrātmetru platībā, nodota lietošanā Domei, sakarā ar projekta 

“Deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” (nr. 9.3.1.1/19/I/028), 

īstenošanu – sociālās rehabilitācijas centra izveidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas 

ietver 1 fizioterapijas kabineta izveidi, turpmāk – Vienošanās Nr.1. 

 Ņemot vērā, ka Vienošanās Nr.1, termiņš ir līdz projekta “Deinstitucionalizācijas 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” (nr. 9.3.1.1/19/I/028)” pēcuzraudzības termiņa beigām 

(līdz 2025.gadam) un Līguma termiņš ir 2024.gada 31.decembris, minētā nekustamā īpašuma daļa 

uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi un līdz 2024.gada 31.decembrim ir Domes  valdījumā un 

lietošanā. 

2020.gada 31.decembrī noslēdzās projekta “Deinstitucionalizācijas pakalpojumu izveide 

Saulkrastu novadā” (nr. 9.3.1.1/19/I/028)” īstenošana, kā rezultātā ir izveidots sociālās 

rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  Atbilstoši Ministru kabineta 

20.12.2016. noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma 

"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” punktam 50.10.2. finansējuma 

saņēmējs “sniedz tikai tādus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai pasākuma ietvaros ir izveidota sabiedrībā balstītu sociālo 

http://www.saulkrasti.lv/
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pakalpojumu infrastruktūra un kuru sniegšana ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā”. Saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr. 385 “Noteikumi par sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” sociālā pakalpojuma reģistrā iekļaujama informācija par 

pakalpojuma sniegšanas vietu.   

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikta viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 

palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām (...). Iestāde 

“Saulkrastu sociālais dienests” veic minēto funkciju, tajā skaitā sniedz iedzīvotājiem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu.  

Domei atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktam, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrā 

daļa nosaka – pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

vajadzību apmierināšanai, (…), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas 

nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, 

sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). 

Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”  

6.2 panta otrā daļa nosaka, ka  publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma 

pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā 

esošai iestādei (…).  

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

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 77.panta otro daļu, likuma “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 1.punktu, 6.2 panta otro un 

trešo prim daļu, un  saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (protokols 

Nr.1/2021§8), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, 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, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot iestādei “Saulkrastu sociālais dienests” nekustamā īpašuma Ainažu ielā 34 (kadastra 

apzīmējums 8013 0020 1010 01) daļu – telpu 1.stāvā 15,2 kvadrātmetru platībā (turpmāk 

– Īpašums) lietošanā un pārvaldīšanā saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu.  

2. Noteikt lietošanas un pārvaldīšanas termiņu – no 01.02.2021. līdz brīdim, kad iestāde 

“Saulkrastu sociālais dienests”  izbeidz savu darbību vai Saulkrastu novada dome pieņem 

attiecīgu lēmumu. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Administratīvai nodaļai, sagatavojot lēmuma 1.punktā minēto 

pārvaldīšanas līgumu un organizējot tā parakstīšanu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Lēmums Nr.2112 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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A.I.Zaharāns informē, ka gada laikā ir jāīsteno noteiktais pieslēguma skaits un ja tiks akceptēts 

līdzfinansējums, tad uzskata, ka minēto finansējumu varētu pārvaldīt Saulkrastu komunālserviss, 

kuriem ir gan tehnika, speciālisti, gan iespējas.  

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane ziņo, ka konkrētie saistošie 

noteikumi ir attiecināmi uz abiem ūdenssaimniecības projektiem, kas ir īstenoti Saulkrastu novadā. 

Izskaidro iesnieguma iesniegšanas kārtību par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centrālajiem 

tīkliem. Informē, ka līdzfinansējums netiek skaitīts SIA “Saulkrastu komunālserviss” avansā, bet 

gan pēc izbūves darbiem, kad ar iesnieguma iesniedzēju ir parakstīts pakalpojuma pieņemšanas – 

nodošanas akts, kura tiek iesniegta pašvaldībai izvērtēšanai, tad tiek saņemta nauda tādā apmērā 

kādā bija noteikts līdzfinansējums. Ziņo, ka saistošajos noteikums ir noteikts, ka līdzfinansējums 

tiek piešķirts 90% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 EUR, personām, kurām ir trūcīgas personas 

statuss, un personas ar maznodrošinātas personas statusu, savukārt pārējiem iedzīvotājiem ir 

noteikts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 EUR. 

A.Horsts izsaka savu viedokli par saistošo noteikumu 7.3.punktā minēto ierobežojumu par 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu tiem zemes gabala īpašniekiem, kuriem ir izbūvēti 

centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari, pie zemes gabala vai ielas sarkanajās līnijās. 

R.Kosmane informē, ka pēdējā ūdenssaimniecības projektā visi atzari tika izbūvēti līdz 

konkrētajam zemes gabalam, tādēļ ir pārliecināta, ka projektēšanas izmaksas ir minimālas vai 

vispār nav. 

Diskusija par saistošo noteikumu 6.4. un 7.3.punktu precizēšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

R.Kosmane un A.Horsts. 

B.Veide izsakās, ka minētais jautājums tiek monopolizēts, jo uz šo līdzfinansējumu nav iespējams 

pretendēt pašam īpašniekam vai jebkuram citam pretendentam, kurš varētu piedalīties ar lētāku 

cenu. Izsaka savu viedokli par SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbu veikšanas kontroli un 

apjomu minētajā jautājumā. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka būs tāmes un atskaites, kuras būs publiski pieejamas, lai kontrolētu 

darbus, kā arī SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbojas speciālisti, kuri var šos darbus veikt. 

B.Veide informē A.I.Zaharānu, ka vēlējās, lai noteikumos tiktu ievietota metodika, par to, kā ir 

iespējams redzēt pieejamo darbu apjomus, kur var, jebkurš pretendents, iesniegt savu 

piedāvājumus un kā tas viss tiks finansēts. 

J.Miranoviča izskaidro, ka darba veicēju izvēlēsies pats īpašnieks, līdz ar to, jebkurš var veikt 

minētos darbus. Informē, ka noteikumi paredz, ka pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu, ja darbus 

ir veicis pašvaldības kapitālsabiedrība, lai tiktu sekots līdzi kvalitatīva darba izpildei. Ziņo, ka 

konsultējoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, tika informēts, ka 

sagatavotie saistošie noteikumi ir akceptējami un pieņemami. 

B,Veide uzskata, ka minētajā gadījumā netiek ievērots konkurences princips. 

Diskusija par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību, darbu kontrolēšanu un apsekošanu. Diskusijā 

piedalās B.Veide, N.Līcis, E.Grāvītis, R.Kosmane un J.Miranoviča. 

R.Kosmane ierosina svītrot 6.4.punktu un 7.3.punktu, un papildināt 11.4.punktu ar vēl vienu 

punktu, kurā būtu noteikts, ka tāmi var iesniegt iedzīvotājs, nākot ar savu darba veicēju. 

Diskusija par tāmju izvērtēšanas procedūru. Diskusijā piedalās B.Veide, J.Miranoviča un 

A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

N.Līcis izskaidro, ka pieslēgumi ir nepieciešami nekavējoties un ja būs nepieciešams veikt 

papildus grozījumus noteikumos, tad tos izskatīs. Aicina jautājuma izskatīšanu neatlikt. 

A.Horsts informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu par 6.4.punkta un 7.3.punkta svītrošanu. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 (I.Veide), 
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„ATTURAS”- 5 (S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece), tehnisku iemeslu dēļ 

deputāte Guna Lāčauniece balsoja mutiski, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pašvaldībā ir pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Saulkrastos, II kārta” ietvaros. 

 Saskaņā ar ES projekta nosacījumiem vērtējamais/ sasniedzamais rādītājs ir 850 

iedzīvotāji, kuriem ir nodrošināts centralizētais kanalizācijas pieslēgums.  

Noteikumi izstrādāti, lai sniegtu finansiālu atbalstu Saulkrastu novada pašvaldības 

iedzīvotājiem un mudinātu iedzīvotājus izmantot projekta ietvaros sniegto iespēju pieslēgties 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums fiziskajai 

personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī 

līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.   

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 

projektu un, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (16.12.2020. protokols Nr.12/2021§21) 

un (13.01.2021.protokols Nr.1/2021§9), likuma “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likums”   6.panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus un likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (B.Veide, 

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

 

NOLEMJ: 

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

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai”  . 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2113 protokola pielikumā. 

 

Plkst. 15.52 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 16.00. Deputāti A.Dulpinš un I.Veide nepiedalās Domes sēdes videokonferencē. 

 

§14 

Par neapbūvēta zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 



16 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 2020.gada 25.novembra lēmumu “Par zemes īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai” (turpmāk – Lēmums) Saulkrastu 

novada dome (turpmāk – Dome)  nolēma uzsākt atsavināšanas procesu, piemērojot atsavināšanas 

veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Saulkrastu novada pašvaldībai piederošam nekustamam 

īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330040820 (kadastra apzīmējums 80330040740), 313 m2 

platībā, un nosūtīt nekustamā īpašuma “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ”Veselība 34”, Veselība, 

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

īpašniekiem atsavināšanas paziņojumu, piedāvājot pirkt pašvaldības piederošo zemesgabalu 

,,Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra Nr.80330040820 

(kadastra apzīmējums 80330040740), 313 m2 platībā, norādot termiņu, kas nav īsāks par vienu 

mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas. 

Pēc Lēmuma un atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas, Domē saņemts nekustamā īpašuma 

“Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieka /vārds, uzvārds/ 

2020.gada 9.decembra, un nekustamā īpašuma “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, īpašnieces /vārds, uzvārds/ 2020.gada 17.decembra Apliecinājums par 

neapbūvēta zemesgabala “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

pirkšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

14.panta trešajā daļā noteikts, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā 

iesniegušas vairākas šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas (izņemot šā 

likuma 44.panta ceturtajā daļā un 45.pantā minētos gadījumus), tiek rīkota izsole starp šīm 

personām šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

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

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

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

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

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

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

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

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

zemes starpgabals. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai Dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī Atsavināšanas likuma 5.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Ņemot vērā to, ka Domē iesniegti divi Apliecinājumi par neapbūvēta zemesgabala 

“Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pirkšanu, ir pamats šo 

nekustamo īpašumu (starpgabalu) nodot atsavināšanai, kuru var iegūt starpgabalam piegulošo 

nekustamo īpašumu “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0456, un nekustamā īpašuma “Veselība 30”, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0559, 

īpašnieki. 

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

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

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

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

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
https://likumi.lv/ta/id/68490#p44
https://likumi.lv/ta/id/68490#p45
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Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

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

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

līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija.  

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

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

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

sniegto pakalpojumu nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā. 

Atsavināšanas likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta iestāde vai amatpersona divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā 

likuma 4. panta ceturtās daļas 3. un 4. punktā minētās personas noteiktā kārtībā iesniegušas 

atsavināšanas ierosinājumu un tam pievienojušas visus dokumentus, kas apliecina personas 

pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo, ceturto daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, 11.panta 

pirmo un trešu daļu, 14.panta trešo daļu, 37.panta sesto daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, SIA “Latio” 2020.gada 

19.oktobra vērtējumu Reģ.Nr.V/20 – 3951 “Par nekustamā īpašuma Saulkrastu novadā, Saulkrastu 

pagastā, Veselībā, “Starpgabals 9”, novērtēšanu”, atbilstoši 2021.gada 13.janvāra Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (protokols 

Nr.1/2021/§6) un Finanšu komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr.01/2021/§11), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

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

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

2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu lēmuma 1.punktā noteiktajam īpašumam 

(starpgabalam): pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi, nosakot, ka nekustamo īpašumu 

var iegūt starpgabalam piegulošo īpašumu īpašnieki. 

3. Uzdot Īpašumu izsoles komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, starp personām 

(zemesgabala “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

piegulošo zemes vienību īpašniekiem ), kurām ir pirmpirkuma tiesības: 

3.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0456, kas ietilpst nekustamā 

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

Nr.8033 004 0456, sastāvā, īpašnieku;  

3.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 004 0559, kas ietilpst nekustamā 

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

Nr.8033 004 0457, sastāvā, īpašnieku. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala “Starpgabals 9”, 

Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330040820 (kadastra 

apzīmējums 80330040740), nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību EUR 800,00 

(astoņi simti euro 00 centi). 

https://likumi.lv/ta/id/68490#p4
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5. Apstiprināt ar nekustamā īpašuma “Starpgabals 9”, Veselība, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus ir EUR 181,50 (viens 

simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā. 

6. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

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

Nr.80330040820 (kadastra apzīmējums 80330040740) izsoles noteikumus. 

7. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 5.martā plkst.10.00 rīkot 

nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

8. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt nekustamo īpašumu “Starpgabals 9”, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, no īpašuma ieguldījumi (konts 1511) un iekļaut 

kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

9. Uzdot Novada attīstības nodaļai, sadarbībā ar Administratīvo nodaļu, nosūtīt lēmumu ar 

pielikumu nekustamā īpašuma “Veselība 29”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, un “Veselība 30”, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašniekiem. 

 

Lēmums Nr.2114 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Vidzemes jūrmalas 

mūzikas un mākslas skolā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Plkst.16.05 deputāts A.Dulpiņš pievienojas Domes sēdes videokonferencei. 

 

A.Horsts aicina mācību līdzfinansējuma maksu nesamazināt un iegūtos līdzekļus novirzīt 

pedagogu algu paaugstinājumam.  

I.Lazdauska informē par esošo situāciju kā notiek mācības Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolā. Aicina tomēr piešķirt vecākiem mācību līdzfinansējuma maksas samazināšanu 50% 

apmērā. 

 

2021.gada 12. janvārī Saulkrastu novada domē saņemts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolas (turpmāka – VJMMS) direktores iesniegumus, kurā norādīts, ka VJMMS, tā pat kā 

citās izglītības iestādēs, saistībā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju, mācības notiek attālināti vai 

nenotiek, un tiek lūgts izskatīt jautājumu par mācību līdzfinansējuma maksas samazināšanu 50% 

apmērā vai atcelšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2021.gada 6. novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.punktu, 

Izglītības likuma 12.panta 2.2 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

un saskaņā ar 2021.gada 13.janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

atzinumu (protokols Nr.1/2021§3) un Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1/2021§12), 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Ievērojot Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.16 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”, sākot no 2021.gada 1. janvāra, uz laiku - 

mēnešiem, kuros valstī noteiktas attālinātās mācības, piemērot 50% atlaidi minēto 

noteikumu kārtībā aprēķinātajam mācību līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes 

izglītības ieguvi Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore. 

 

Lēmums Nr.2115 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par pieteikumu Zilā Karoga programmai 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica vērš uzmanību, ka budžetā jāparedz dalības maksa 1200 EUR apmērā. 

A.Horsts noskaidro vai par šo naudas summu pašvaldība kaut ko iegūst, vai arī tas ir tikai 

administratīvā personāla apmaksai. 

M.Petruševica atbild, ka Saulkrastu novada pludmale tiks iekļauta tūrisma kartēs, un tūristi tad var 

zināt, ka šeit visas pludmales kvalitātes prasības tiek īstenotas. 

 

Kopš 2014.gada peldvieta “Centrs”, Saulkrastos tiek pieteikta un apstiprināta Zilā Karoga 

programmai, kas nozīmē, ka peldvietā tiek nodrošināta programmas kritēriju izpilde, īstenojot 

pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un 

ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un 

bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, kā arī attīstītas labiekārtojuma, servisa un drošības 

jomas. Zilā Karoga programma ir kļuvusi par populāru tūrisma ekosertifikācijas modeli pasaulē, 

tā ir drošības un vides kvalitātes zīme un ļauj iezīmēt pašvaldībām sevi tūrisma kartēs. 

Ņemot vērā, ka pieteikums Zilā karoga programmai jāizstrādā katru gadu, pamatojoties uz 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 13.janvāra atzinumu (protokols 

Nr.1/2021§2) un likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Vides izglītības fondam iesniegt pieteikumu 

Zilā Karoga programmai 2021.gadam. 

2. Segt dalības maksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem 1200,00 euro apmērā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2116 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par ar dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas 

kārtā ar projektu "Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no 

Saules tiltiņa līdz Katrīnbādei" 

 

Ziņo N.Līcis. 
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M.Petruševica informē, ka EJZF finansējums ir 246 500 EUR. Projekta ietvaros tiek plānots uzsākt 

Katrīnbādes ielas izbūvi un plānota gājēju infrastruktūras izbūve posmā no Saules tiltiņ līdz 

Zvaigžņu ielai. 

N.Līcis informē, ka uz doto mirkli, minētais posms ved cauri privātīpašumam ,bet tiek projektēts 

jauns ceļš apkārt minētajam privātīpašumam. 

A.Horsts noskaidro vai ir arī paredzēta noeja uz jūru, apkārt zvejnieka apmetnei. 

N.Līcis atbild, ka projektā būs iespējams realizēt tikai daļu izbūves darbu. Informē, par 

plānotajiem infrastruktūras darbiem. 

 

Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

11.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares 

atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras 

attīstību projektus, kuru mērķis ir uzlabot zivsaimniecības un saistīto nozares pievilcību tūrismam. 

Rīcības ietvaros tiek atbalstīta teritorijām nozīmīgo piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 

infrastruktūras attīstība.  

Lai nodrošinātu pludmales pieejamību un pludmales apmeklētāju skaita palielināšanos, 

atbilstoša infrastruktūras izveide veicinās arī dažādus uzņēmējdarbības veidus: viesmīlība, 

ēdināšana, aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 

2.punktu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021 .gada 13. janvāra atzinumu 

(protokols Nr.1/2021§3),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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, tehnisku iemeslu dēļ deputāte 

Antra Deniškāne balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu 

“Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules tiltiņa līdz 

Katrīnbādei”. 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 4.februārim iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 273 900 EUR apmērā, tajā skaitā EJZF 

finansējums 246 500 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 27 400 EUR. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2117 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā 

ar projektu "Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā" 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

11.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares 

atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras 

attīstību projektus, kuru mērķis ir uzlabot zivsaimniecības un saistīto nozares pievilcību tūrismam. 

Rīcības ietvaros tiek atbalstīta teritorijām nozīmīgo piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 

infrastruktūras attīstība.  

Ainažu iela ir pilsētas maģistrālā iela un tajā stāvēšana brauktuves malās lielākoties ir 

aizliegta, transportlīdzekļi tiek novietoti mazajās ielās, veikalu stāvlaukumos u.c. vietās, tās 

pārslogojot. Jo īpaši šī situācija izjūtama Centra pludmales, Jūras parka, Tūrisma informācijas 

centra, Saules laukuma, centra kafejnīcu u.c. uzņēmumu tuvumā. Pludmalē vasaras sezonā tiek 

organizētas dažādas sporta sacensības un kultūras pasākumi, kuri piesaista arvien vairāk 

iedzīvotājus un pilsētas viesus, taču autostāvvietu trūkums tuvu jūrai negatīvi ietekmē arī šādu 

pasākumu apmeklējumu, mazinot tūristu interesi par Saulkrastiem. Lai nodrošinātu apkārtējo 

tūrisma objektu pieejamību, pludmales apmeklētāju skaita palielināšanos un samazinātu cilvēku 

radīto antropogēno slodzi kāpas, atbilstoša infrastruktūras izveide veicinās arī dažādu 

uzņēmējdarbības veidu: viesmīlība, ēdināšana, aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību. 

Saulkrastu novada domē ir izstrādāts būvprojekts “Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu 

ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.” ieceres realizācijai, kā arī noslēgts līgums par gājēju ceļa 

izbūves no Raiņa ielas līdz Jūras parkam tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 15.septembra 

atzinumu (Prot.Nr.9/2020§28), 2021 .gada 13. janvāra atzinumu (protokols Nr.1/2021§4) un 

likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu 

“Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 4.februārim  iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējas izmaksas 483 403 EUR, tajā skaitā EJZF finansējums 382 500 

EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 100 903 . 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2118 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā  

ar projektu "Gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos" 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

11.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares 

atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras 

attīstību projektus, kuru mērķis ir uzlabot zivsaimniecības un saistīto nozares pievilcību tūrismam. 

Rīcības ietvaros tiek atbalstīta teritorijām nozīmīgo piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 

infrastruktūras attīstība.  

Lai nodrošinātu drošu gājēju un velobraucēju pārvietošanos, ir nepieciešams veikt gājēju 

tilta rekonstrukciju, kurš savieno Liepu ielu un Saulkrastu centrālo Ainažu ielu. Saskaņā ar SIA 

“Ceļu inženieri” 2020. gada 11. martā veiktā tilta tehnisko atzinumu, gājēju tilts ir sliktā tehniskā 

stāvokli. 2018. gadā ir izstrādāts būvprojekts gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai 

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021 .gada 13. janvāra 

atzinumu (protokols Nr. 1/2021§5) un likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 

15.panta 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu “Gājēju 

tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos” 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 4.februārim  iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 201 163 EUR, no kurām EJZF finansējums 171 000 

EUR un  pašvaldības finansējums 30 163 EUR. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2119 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 11.pieņemšanas kārtā 

ar projektu "Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos" 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka darbi varētu tikt uzsākti maija mēnesī. 

 

Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

11.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts atbalstīt no zivsaimniecības nozares 

atkarīgo apdzīvoto vietu piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras 

attīstību projektus, kuru mērķis ir uzlabot zivsaimniecības un saistīto nozares pievilcību tūrismam. 

Rīcības ietvaros tiek atbalstīta teritorijām nozīmīgo piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 

infrastruktūras attīstība. 
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Lai nodrošinātu vietējo mājražotāju, tirgotāju iespēju piedāvāt savu produkciju novada 

iedzīvotājiem un visiem, kā arī sekmētu vietējās produkcijas atpazīstamību un attīstītu 

uzņēmējdarbību novadā, stiprinot vietējo kopienu, projekta “Tirdzniecības vietu izveide Ainažu 

ielā, Saulkrastos” ietvaros plānots izbūvēt divas tirdzniecības nojumes un atjaunot bruģakmens 

segumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 

2.punktu  un 10.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 11. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu 

“Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos”. 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 4.februārim iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 21 850 EUR apmērā, tajā skaitā EJZF 

finansējums 19 665  EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2185 EUR. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2120 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par adreses likvidēšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra saņemto 08.01.2021. informāciju par 

adresēm bez piesaistes kadastra objektam Saulkrastu novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 30.punktu, 

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Likvidēt adresi ,,Liepaine 47”, Liepaine, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2160. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienesta Adrešu reģistra daļai var@vzd.gov.lv. 

 

Lēmums Nr.2121 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.2093 

“Par zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu” 

mailto:var@vzd.gov.lv


24 

 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka tiek precizēts kadastra numurs. 

 

Izskatot 11.01.2021. Valsts zemes dienesta, adrese Puškina iela 14, Rīga, LV-1050, vēstuli 

par kļūdaini norādītu kadastra numuru Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr. 2093 

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

likvidēšanu” un pārbaudot iepriekš minētā lēmuma tekstu, konstatēts, ka lēmuma nolemjošās daļas 

pirmajā punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda, neprecīzi norādot kadastra numuru, t.i., 

80330010123. 

 Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts, ka „iestāde jebkurā laikā 

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskās kļūdas, ja 

tas nemaina lēmuma būtību”. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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, tehnisku iemeslu dēļ deputāte 

Santa Ancāne balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ: 

1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.2093 ,,Par 

zemes īpašumu apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu un 

likvidēšanu’’ 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:  

“1. Atļaut apvienot īpašumus ,,Āres 25’’ un ,,Āres 26’’, Āres, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330020123 un 80330020952), zemes platība 0.065 ha 

un 0.062 ha, izveidojot vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās 

uzmērīšanas.” 

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

pasts/.  

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.2122 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē par zemes īpašuma atrašanās vietu un ziņo, ka kartē bija neprecīzi 

norādīta platība. 

 

Izskatot SIA ,,Ģeodēzists K’’, sertificēta mērnieka 14.01.2021. iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apz.803300400660 sadalīšanu,  

 Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, Saulkrastu novada dome 

konstatē: 

1. Pēc Valsts Zemes dienesta datiem zemes vienība ar kadastra Nr.80330040660, tiesiskais 

valdītājs ir Saulkrastu novada pašvaldība. Zemes īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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2. Zemes īpašuma platība 0.0384 ha. 

3. Veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330040192 ("Lilaste 1B", Lilaste, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.) kadastrālo uzmērīšanu un priekšizpēti apvidū konstatēts, 

ka uzmērāmās zemes vienības un robežojošās zemes vienības ar kad. apz. 80330040660 

kopīgo robežas posmu (4) - (1) skar zemes vienības ar kad. apz. 80330040643 robežzīmes 

Nr.52 un Nr.53 (apvidū - žoga metāla caurules), kā rezultātā robežojošā zemes vienība ar 

kad. apz. 80330040660 apvidū tiek sadalīta divās daļās (skatīt pielikumu Nr.1). Apvidū 

robežzīmes Nr.53(4), Nr.52, Nr.(1) ir atrastas un nav konstatētas to pārvietošanas pazīmes. 

Pamatojoties uz: 

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu,  

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Atļaut sadalīt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 

zemes vienību ar kadastra Nr. 80330040660, veidojot divas zemes vienības īpašumā, 

atbilstoši 1.pielikumam. 

2. Piešķirt abām zemes vienībām nosaukumu ,,Zeme Lilaste’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, platība 0.0283 ha, nosakot lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 

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

platība 0.0283 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Zemes īpašums ,,Zeme Lilaste’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

ierakstāms Zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda. 

4. Administratīvajai nodaļai lēmumu elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz e-pastu: /e-

pasts/. 

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.2123 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz ikgadējo nekustamo īpašumu inventarizāciju Saulkrastu novada domē, 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, nekustamos īpašumus: 

 

Nosaukums Kadastra apz. Kadastra Nr. Platība ha Vērtība eur 

Laimas iela 80130030070 80130030275 0.0937 72 

Sūnu iela, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads 

80330021931 80330021973 0.0149 11 
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Veselība 7A, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads  

80330040500 

 

80330040500 

 
0.0309 

2639 

 

V39, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads 
80330021843 80330020267 0.55 770 

 

nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.  

Pamatojoties uz: 

- likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

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

budžeta iestādēs” otro nodaļu, 

- kadastrālo uzmērīšanu un jaunu ielu un īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt grāmatvedības bilancē ar 01.01.2021. zemes 

īpašumus kontā zeme zem ēkām un būvēm, saskaņā ar tabulu: 

Nosaukums 
Kadastra 

apz. 

Kadastra 

Nr. 

Platība 

ha 

Vērtība 

eur 

Laimas iela 80130030070 80130030275 0.0937 72 

Sūnu iela, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads 

80330021931 80330021973 0.0149 11 

Veselība 7A, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads  

80330040500 

 

80330040500 

 
0.0309 

2639 

 

V39, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads 
80330021843 80330020267 0.55 770 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2124 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra 

iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē par veiktajiem precizējumiem iekšējos noteikumos.  

 

Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 6.novembra 

iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” projektu un, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 

6.novembra iekšējos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu”. 

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

Lēmums Nr.2125 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai  

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka deputātiem nepieciešams vienoties par līdzfinansējuma apmēru, sakarā 

ar to, ka saistošie noteikumi vēl nav stājušies spēkā. 

Diskusija par līdzfinansējuma apmēru un vidējām izmaksām 1 skolēnam mēnesī. Diskusijā 

piedalās A.Horsts, N.Līcis, J.Miranoviča, E.Grāvītis un G.Vīgants. 

 

2020.gada 30.septembrī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.1953 

(Prot.Nr.30/2020§33) Par līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai, uz kura pamata ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368 tika noslēgts 

līgums par pašvaldības kompensāciju privātās izglītības iestādes pakalpojuma sniedzējam. Līguma 

darbības termiņš no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.  

2020.gada 30.septembra domes sēdē tika pieņemti arī saistošie noteikumi Nr. SN 23/2020 

“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas 

izmaksas privātajai izglītības iestādei” taču līdz šī lēmuma pieņemšanai tie nav stājušies spēkā. 

2021.gada 27.janvāra domes sēdē 2020.gada 30.septembra domes sēdē saistošie noteikumi Nr. SN 

23/2020 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” ir precizēti, nosakot kārtību, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība sedz izmaksas privātajai izglītības iestādei, kurā izglītību iegūst izglītojamais, 

kuram saskaņā ar Pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumu nepieciešama speciālās izglītības 

programmas apguve. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar 

pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.  

2020.gada 16.janvārī /vārds, uzvārds/ likumiskais pārstāvis /vārds, uzvārds/ ir vērsies 

pašvaldībā ar iesniegumu, kurā lūgts  Saulkrastu pašvaldībai atjaunot vai pagarināt līgumu par 

līdzmaksājumu mācībām Rīgas Kristīgajā sākumskolā. 

Saskaņā ar 2015.gada 10.augusta Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 

Nr. 2015/008/10 /vārds, uzvārds/ ir noteikta kā piemērotākā speciālās pamatizglītības programma 

ar kodu 21015811.  

Rīgas Kristīgās pamatskolas ikmēneša mācību maksa sastāda EUR 260,00 un ēdināšanas 

izdevumu 60,00 EUR. 

Rīgas Kristīgā pamatskola ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS) ar reģistrācijas numuru 3712803250. Izglītības iestādi ir dibinājusi 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas Nr.40103677368. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 57.panta 1.punktu vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, 

kurā bērns iegūst izglītību, kā arī Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 5.punktu pašvaldības uz 

savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.  
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Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties Izglītības likuma 57.panta 1.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,   

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt līdzfinansējumu Rīgas Kristīgajai pamatskolai 107,75 euro apmērā par izglītības 

pakalpojuma nodrošināšanu /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, reģistrācijas 

Nr.40103677368 par pašvaldības kompensāciju privātās izglītības iestādes pakalpojuma 

sniedzējam, nosakot līguma darbības termiņu no 2021.gada 4.janvāra  līdz  2020.gada 

30.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 23/2020 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 

iestādei”  spēkā stāšanās dienai. 

3. Pēc  2020.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 23/2020 “Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei”  spēkā stāšanās, līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēt un 

apmēru noteikt atbilstoši 2020.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 

23/2020 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”  . 

4. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PAPILIO VIA”, norādītajā termiņā nav 

noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 

Lēmums Nr.2126 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēknim PII “Rūķītis” 2021.gadam 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka sakarā ar to, ka skolēnu skaits 1.septembrī bija par 17 

skolēniem mazāks, kopējās izmaksas uz 1 skolēnu ir palielinājušās salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu, par aptuveni 20 EUR. 

N.Līcis informē par datu reģistrēšanu Valsts izglītības satura centrā, un tā nozīmību valsts 

mērķdotācijas saņemšanai un 1 bērna vidējās izmaksas noteikšanai. 

 

Atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par 

izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 

izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 

sagatavots aprēķins „Saulkrastu novada detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām pirmsskolas 

audzēknim atbilstoši MK noteikumiem Nr.709” (pielikumā), kas nepieciešams, lai noteiktu 

pašvaldības atbalsta apmēru norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmsskolas 
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izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi un īsteno licencētu 

pirmsskolas izglītības programmu.  

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.1 un 2.2daļu, 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātai izglītības iestādei”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, 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. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 2021.gada 

izdevumu tāmi uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējās gada naudas plūsmas izdevumiem. 

2. Noteikt 2021.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās vidējās 

izmaksas vienam izglītojamajam: 

2.1. vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 270,75 euro /mēnesī; 

2.2. īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 186,95 euro /mēnesī. 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas Administratīvās nodaļas vecākajai 

lietvedei nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt pašvaldības 

mājaslapā www.saulkrasti.lv pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešamās 

vidējās izmaksas vienam izglītojamajam un to aprēķināšanas kārtību 2020.gadā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

Lēmums Nr.2127 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:37 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 03.02.2021. 

 

http://www.saulkrasti.lv/

