
 
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 24. februāris             Nr.4/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 24. februārī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:03 

 

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 

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 24.02.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

• Par 1.-4.klašu mācību procesa īstenošanu klātienē ārkārtas situācijas laikā  

• Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikumā” apstiprināšanu  

• Saulkrastu novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

izsludināšanu  

• Par 01.02.2021. domes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2129 precizēšanu  

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

 

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 apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 24.02.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.01.2021. domes sēdes un 01.02.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/  

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

5. Par nekustamo īpašumu “Krasta priedes” un „Loči” lokālplānojuma  redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

6. Par lokālplānojuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

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

9. Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā investīciju 

plāna apstiprināšanu  

10. Par detālplānojuma “Pēterupes līči” izstrādes uzsākšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

11. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.2055  

12. Par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbinieku darba apmaksas 

noteikšanu  

13. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu  

14. Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējos noteikumos 

“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

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

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

Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu  

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

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu  

17. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 

arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā"  

18. Par projekta "Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu 

teritorijā 2021. gadā" iesniegšanu Valsts zivju fonda projektu konkursā  

19. Par investīciju projekta "Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26" iesniegšanu 

Vides aizsardzības un attīstības ministrijai izvērtēšanai valsts aizdevuma piešķiršanai 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai  

20. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

21. Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr. 2077 “Par nekustamo īpašumu 

lietošanas mērķa noteikšanu’’ precizēšanu  

22. Par reorganizācijas plāna konstatējuma/lēmuma daļas apstiprināšanu  

23. Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr.2068 atcelšanu un par rezerves fonda 

zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai  

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

25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (pie Katrīnbādes ielas, pludmalē)  

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (Katrīnbādes iela 2)  

27. Par līguma izbeigšanu par lokālplānojuma “Ciemgaļi” izstrādi un jauna līguma noslēgšanu 

un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu  

28. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē  
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29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

30. Par ielu un ceļu segumu uzņemšanu pašvaldības bilancē  

31. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2021.gadam  

32. Par dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un dzīvojamai 

mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu  

Piebalsojamie jautājumi: 

33. Par 1.-4.klašu mācību procesa īstenošanu klātienē ārkārtas situācijas laikā 

34. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikumā” apstiprināšanu 

35.  Saulkrastu novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

izsludināšanu 

36. Par 01.02.2021. domes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2129 precizēšanu 

 

N.Līcis informē par papildus izskatāmajiem jautājumiem, kuri būtu jāskata tuvākajā laikā. 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 27.01.2021. domes sēdes un 01.02.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 27.01.2021. domes sēdes un 

01.02.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti. Informē 

par Saulkrastu estrādes būvniecības gaitu.  

A.Horsts noskaidro vai Saulkrastu estrādes būvniecības darbi veikti tādā apmērā, lai nerastos 

papildus izmaksas esošajā projektā. 

A.I.Zaharāns atbild, ka lielajos darbos nesaskata, ka būtu jāveic papildus darbi, bet izskaidro, ka 

estrādes iekšpusē, veicot telpu kosmētisko remontu, ir konstatēts mitrums un informē, ka varētu 

tikt veikta pakāpienu un dēļu seguma atsegšana, lai noteiktu mitruma noplūdes vietu un apmēru. 

A.Horsts jautā A.I.Zaharānam uz kāda domes sēde lēmuma pamata tiek veikts iepirkums par ēku 

Smilšu ielā 7. 

A.I.Zaharāns atbild, ka minētais iepirkums ir minēts attīstības programmā. 

Diskusija par iepirkumu procedūras veikšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts un A.I.Zaharāns. 

A.Horsts noskaidro vai ir zināms COVID-19 plāns un turpmākā rīcība izglītības iestādēs, ja rodas 

situācija, ka skolu apmeklējis skolnieks ar COVID – 19 infekciju un vai ir zināms un apstiprināts 

skolotāju vakcinācijas plāns. 

N.Līcis atbild, ka pašas izglītības iestādes var atbildēt, kā šādā situācijā rīkosies un informē, ka 

nav apstiprināts vakcinācijas plāns. 

A.Horsts jautā kādi ir plānotie remonta darbi Rožu bulvārī. 

A.I.Zaharāns informē, ka no Latvijas Valsts ceļiem ir saņemta atbilde, ka kapitālais remonts tiltam 

un ceļa segumam nebūs, bet varētu būt plānots kosmētiskais remonts tilta daļām un veikt dažus 

ceļa remontdarbus. Ziņo, ka pašvaldība ir sagatavojusi atkārtotu vēstuli Latvijas Valsts ceļiem ar 

lūgumu viņiem uzstādīt, uz viņu piederošā ceļa, apgaismes stabus. 

A.Horsts informē, ka ir saņemts Administratīvās tiesas spriedums par īpašumu “Meža Saulkalni” 

un noskaidro kāda būs Domes turpmākā rīcība saistībā ar pirmpirkuma tiesībām. 

A.I.Zaharāns uzskata, ka uztaisot ārkārtas sēdi, rezultātu nebūs, jo Domei ir jādefinē attīstības 

plānā ilggadējās vīzijas, kurus pašvaldība vēlas realizēt, lai būtu saprotams mērķis, kādēļ Dome 

vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības.   
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Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča papildina, ka Saulkrastu novads kā pašvaldība, 

ņemot vērā iesniedzēja iesniegumu, turpināja procesu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, bet 

nezināja, ka abas puses ir atcēlušas darījumu jau tajā pašā diena, kad nosūtījušas Domei 

iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

Diskusija par pirmpirkumu tiesību izmantošanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis un 

J.Miranoviča. 

N.Līcis informē par valstī noteikto rīkojumu par mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības 

iestāžu 1.-4. klasēm novados. 

A.Horsts noskaidro, kā vecāki tiks informēti ja mācības 1.-4.klasēm tiks atceltas. 

N.Līcis atbild, ka skolas sazināsies ar vecākiem caur e-klasi. 

E.Grāvītis atgriežas pie jautājuma par Smilšu ielas 7 iepirkumu, kurā uzskata, ka Iepirkumu 

komisija veica iepirkumu bez Domes lēmuma, bez apstiprināta finansējuma un pēc izpilddirektora 

ieskatiem tā esot tirgus izpēte, lai gan sludinājums par iepirkumu ir publicēts EIS sistēmā, nevis 

Domes mājaslapā kā iespējamā tirgus izpēte, tādēļ E.Grāvītis uzskata, ka pēc būtības tas ir 

pilntiesīgs iepirkums, kurš izriet no Iepirkuma likuma, kur Iepirkumu komisija var rīkoties tikai 

Domes apstiprinātā vai augstākās lēmējinstitūcijas apstiprinātā pieejamā finansējuma apjomā. 

J.Miranoviča izskaidro, ka Iepirkuma nolikumā ir norāde par to, ka iepirkums tiks realizēts tikai 

pie nosacījuma, ja šim tiks paredzēti finanšu līdzekļi. 

Diskusija par iepirkuma procedūras īstenošanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, J.Miranoviča un 

A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis noskaidro par Domes sēdes darba kārtības jautājumiem kurā vairākums ir pastāvīgajās 

komitejās neizskatītie jautājumi. 

N.Līcis izskaidro, ka rosinās, ka turpmāk katru mēnesi būtu 2 komitejas un 2 Domes sēdes, jo 

iesniegtie iesniegumi daudzas reizes tiek iesniegti komiteju dienās vai pēc tām, tādēļ jautājumus 

nāktos skatīt tikai nākamajā mēnesī. 

Diskusija par jautājumu izskatīšanu komiteju sēdēs. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un N.Līcis. 

O.Vanaga informē, ka Saulkrastu vidusskolas kā saziņas līdzekli ar vecākiem ir izvēlējusies e-

klasi un ja būs skolā parādīsies kāds gadījums ar COVID-19 saslimstību, tad nekavējoties vecāki 

tiks informēti un audzinātāji, savās grupiņās, informēs bērnus par situāciju, kā arī tiks informēta 

pati pašvaldība. Ziņo, ka pedagogiem ir veikti ekspress testi, kuri veikti katru nedēļu. Informē, ka 

Saulkrastu novadā tika piegādātas mutes un deguna maskas, bet diemžēl mazās maskas, priekš 

bērniem, nav pietiekamā daudzumā un ziņo, par to slikto kvalitāti. 

A.Dulpiņš piekrīt, ka šīs maskas nav paredzētas 30 mazgāšanas reizēm un informē, ka visi, 

darbiniekiem, veiktie testi ir negatīvi. 

A.Horsts noskaidro vai bērnu vecāki iet skolā iekšā. 

A.Dulpiņš atbild noraidoši. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 1.februārī saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojoša /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) /vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz noslēgt zemes nomas līgumu par zemi Aģes iela 20, 

0,1700 ha platībā. Zemesgabalā atrodas viņam piederošas ēkas un būves. 

2) Ar Domes 2009.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.3§19. “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu” Dome nolēma izbeigt zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes 

gabalu 0,17 ha platībā Aģes ielā 20, Zvejniekciemā, kadastra apzīmējums 8033 001 0602. 
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3) Saskaņā ar Domes 2009.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.3§20 “Par pašvaldībai 

piekrītošo lauku apvidus zemi” Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme: Aģes iela 20, Zvejniekciems, 

Saulkrastu lauku teritorija, kadastra apzīmējums 8033 001 0602, platība 0,17 ha. 

4) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000585843, nekustamā īpašuma (zemes) Aģes iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 001 0602, 0,1712 ha platībā, īpašnieks ir 

Saulkrastu novada pašvaldība (Žurnāla Nr.300004771136, lēmums 28.01.2019, tiesnese 

Jolanta Līvena). Zemes īpašums apgrūtināts ar ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju ap 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,0224 ha, un zemes īpašniekam nepiederošām būvēm vai būvju daļu – 

0,0082 ha.  

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

zemes vienības atrodas nekustamā īpašuma (zemes) sastāvā neietilpstošas būves: 

dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0602 001, un saimniecības ēka ar 

kadastra apzīmējumu 8033 001 0602 002. 

6) Pamatojoties uz 2019.gada 28.janvāra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu 

pēc likuma), īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu: dzīvojamo māju ar 

kadastra apzīmējumu 8033 001 0602 001, un saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 

8033 001 0602 002, nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/ mantinieka, /vārds, uzvārds/, vārda 

(Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000592796, Žurn. 

Nr.300004956120, lēmums 13.09.2019, tiesnese Indra Kreicberga). 

7) Pamatojoties uz Domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1256 “Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2019.gada 14.augustā 

noslēgts zemes nomas līgums ar reģ.Nr.5.4/Li546 (turpmāk – Līgums) par zemes vienības 

ar kadastra numuru 80330010602, un adresi: Aģes iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, 0,1712 ha platībā, nomu. Līguma termiņš – no 2019.gada 

1.augusta līdz 2029.gada 31.jūlijam. 

8) Atbilstoši Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000592796 datiem, pamatojoties uz 2019.gada 31.oktobra dāvinājuma līgumu, 

nekustamā īpašuma (būves ar kadastra apzīmējumu 80330010602001, 80330010602002) 

Aģes iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80335010062, īpašnieks – /vārds, uzvārds/, personas kods [..] (Žurn.Nr.300005002426, 

lēmums 11.11.2019, tiesnese Skaidrīte Temļakova). 

Līguma 6.4.punkts nosaka, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju 

tiesību pārņēmējiem, un tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums 

jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda. 

Ņemot vērā, ka būvju (kadastra apzīmējums: 80330010602001 un 80330010602002) 

īpašnieks ir /vārds, uzvārds/, un tās ir saistītas ar pašvaldības piederošo zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 8033 001 0602, starp Domi un būvju īpašnieku pastāv likumiskas zemes nomas 

tiesiskās attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

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

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

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

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

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

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
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Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 

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

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

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

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

pirmtiesīgā persona). 

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

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

kadastrālās vērtības.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem,  

iznomātā zemes gabala ar platību 0,1712 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 15227,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 76,14 (bez PVN 

21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 1.februāra iesniegumu, 

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

27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu 

Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 2019.gada 14.augustā noslēgtā zemes nomas 

līguma (reģ.Nr.5.4/Li546) 6.4.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes atzinumam (protokols Nr.2/2021/§2), 

 

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

[..]) no 2021.gada 1.marta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

Aģes iela 20, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 

001 0602, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0602, 0,1712 ha platībā, 

nomu, nosakot, ka  nomas maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 

2021.gada 1.janvāra. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2021.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa EUR 76,14 (septiņdesmit seši euro 14 centi) un EUR 15,99 

(piecpadsmit euro 99 centi) 21% PVN, kopā EUR 92,13 (deviņdesmit divi euro 13 centi) 

gadā. 

3. 2019.gada 14.augustā noslēgtais zemes nomas līgums (Reģ.Nr.5.4/Li546) ar /vārds, 

uzvārds/  par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Aģes iela 20, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 001 0602, 

zemes 0,1712 ha platībā, nomu, ar 2021.gada 1.martu zaudē spēku. 

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

stāšanās dienas. 

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

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

zemes nomas maksu.  

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

/vārds, uzvārds/, adrese: /adrese/. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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Lēmums Nr.2130 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai nebūtu lietderīgi turpmāk informēt iesniedzējus par iespēju zemes gabala 

izpirkt. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane informē, ka iesniedzējs 

pirms tam jau ir rakstījis iesniegumu, ka vēlas izpirkt zemi un izskaidro, ka tad kad noslēdzas 

nomas līgums, pašvaldība izvērtē īpašumu un iesniedzējam ir iespēja izpirkt minēto zemi. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 4.februārī saņemts /vārds, uzvārds/, 

adrese: /adrese/, iesniegums “Par zemes gabala nomas tiesībām pēc adreses Vecskolas iela 5, 

Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.” (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

9) /vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz atļaut nomāt zemes gabalu (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80330021200), kur atrodas viņam piederoša būve (kadastra apzīmējums 

80330021200001) pēc adreses Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 

10) Ar Domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.13§15. “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu /vārds, uzvārds/” (turpmāk – Lēmums), Dome nolēma izbeigt zemes lietošanas 

tiesības /vārds, uzvārds/, uz apbūvētu zemes gabalu 0,0649 ha platībā “Mežvidi 54”, 

Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330021200.  

11) Saskaņā ar Domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10§46.) 

“Par zemes vienības “Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību 

un reģistrāciju zemesgrāmatā”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu 

novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Mežvidi 54”, 

Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021200, 

platība 0,0649 ha. 

12) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000586774 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Mežvidi 54”, 

Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330021200, 649 m2 platībā, 

īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300004790576, lēmums 25.02.2019, 

tiesnese Sarmīte Stūrmane). Īpašums apgrūtināts ar ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju 

gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem – 0,0045 ha (Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.). Uz zemes 

vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves ar kadastra apzīmējumu 

80330021200001 un 80330021200002 (Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ieraksts 

Nr.1.2.). 

13) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000602229, nekustamā īpašuma (būve – dārza māja) “Mežvidi 54”, Mežvidi, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 502 0015, īpašnieks – /vārds, 

uzvārds/, pamats: 2011.gada 12.septembra Mantojuma apliecība (par tiesībām uz 

mantojumu pēc likuma), reģistra Nr.3296 un Saulkrastu novada būvvaldes 2020.gada 

17.marta Izziņa Nr.14.14/2020/Izz4 par nepabeigtu būvniecību “Mežvidi 54” 

(Žurn.Nr.300005147891, lēmums 14.07.2020., tiesnesis Helmuts Naglis). 

14) Pamatojoties uz 2019.gada 25.septembra Domes lēmumu Nr.1364 “Par zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2019.gada 3.oktobrī 

noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums) par zemes vienības, kas atrodas 
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“Mežvidi 54”, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 

002 1200, 0,0649 ha platībā, nomu. Līgums stājās spēkā ar abpusējas  parakstīšanas brīdi 

un līguma termiņš – no 2019.gada 1.oktobra līdz 2029.gada 30.septembrim. 

15) Ar Saulkrastu novada domes 2020.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.1841 

(Prot.Nr.24/2020§8) „Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu”, nekustamam īpašumam 

– zemei ar kadastra apzīmējumu 80330021200, piešķirta adrese: Vecskolas iela 5, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

16) Pamatojoties uz 2020.gada 3.augusta pirkuma līgumu īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu (kadastra numurs: 8033 502 0015) – būvi ar kadastra apzīmējumu 

80330021200001, adresi: Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

zemesgrāmatā nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/, personas kods [..], vārda, un īpašuma 

tiesība izbeigusies /vārds, uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000602229, Žurn.Nr.300005246359, lēmums 30.11.2020. tiesnese Ināra Zariņa). 

Būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 80330021200). 

Līguma 6.4.punkts nosaka, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju 

tiesību pārņēmējam, un tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums 

jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda. 

Ņemot vērā, ka būves (kadastra apzīmējums: 80330021200001) īpašnieks ir /vārds, 

uzvārds/, un tā ir saistīta ar pašvaldības piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

80330021200, starp Domi un būves īpašnieku pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

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

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

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

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

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

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

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

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

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

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

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

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

pirmtiesīgā persona). 

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

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

kadastrālās vērtības.  

Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, iznomātā zemes 

gabala ar platību 0,0649 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 3582,00. Saskaņā ar Noteikumu 

7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 17,91 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 4.februāra iesniegumu 

“Par zemes gabala nomas tiesībām pēc adreses Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., 

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

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

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

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 2019.gada 3.oktobrī 

noslēgtā zemes nomas līguma 6.4.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes atzinumam (protokols Nr.2/2021§7), 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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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. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) 

no 2021.gada 1.marta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

80330021200, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330021200, 0,0649 ha platībā, 

nomu, nosakot, ka nomas maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 

2021.gada 1.janvāra. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2021.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa EUR 17,91 (septiņpadsmit euro 91 centi) un EUR 3,77 (trīs euro 

77 centi) 21% PVN, kopā EUR 21,68 (divdesmit viens euro 68 centi) gadā. 

3. 2019.gada 3.oktobrī noslēgtais zemes nomas līgums ar /vārds, uzvārds/ par Saulkrastu 

novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Vecskolas iela 5 (bij.”Mežvidi 54”), 

Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330021200, zemes 

0,0649 ha platībā, nomu, ar 2021.gada 1.martu zaudē spēku. 

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

stāšanās dienas.  

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

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

zemes nomas maksu.  

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

adresi: /e-pasts/ un /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2131 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par nekustamo īpašumu “Krasta priedes” un „Loči” lokālplānojuma  redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai pieņemts likums, ka publiskās apspriešanas var notikt attālināti. 

N.Līcis atbild, ka dažas dienas atpakaļ bija runas, par to, ka Ministrija rosinās un izskatīs jautājumu 

par iespēju publiskās apspriešanas veikt arī ārkārtējās situācijas laikā. 

L.Vaidere vērš deputātu uzmanību, ka detālplānojumā ir paredzēta 2400 kv.m. liela zemes gabala 

apbūve, bet lokālplānojumā ir paredzēts to mainīt uz 1200 kv.m. Noskaidro galvenā piebraucamā 

ceļa atrašanās vietu. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece atbild, ka no Dzenīša ielas ir paredzēts piebraucamais ceļš un 

no Jūras prospekta ir esošs ceļa servitūts.  

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja saņemto /vārds, uzvārds/ iesniegumu 

(reģ.Nr.8.10.4/2021/IN174), ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par Saulkrastu novada 

Zvejniekciema nekustamo īpašumu “Krasta priedes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80330010076, un „Loči”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330010984, lokālplānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums izstrādāts, 

lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā. 
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Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, konstatēts, ka izstrādātā nekustamā 

īpašuma “Krasta priedes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330010760, un „Loči”, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330010984, lokālplānojuma redakcija atbilst Darba 

uzdevumam lokālplānojuma izstrādāšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības 

teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība izstrādā un apstiprina 

lokālplānojumus, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, kas nosaka, ka nodot lokālplānojuma 

projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās 

apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas 10.02.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2021§4), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

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

Ozoliņa), „PRET”- 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- 1 (N.Līcis), 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Krasta 

priedes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330010760, un „Loči”, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 80330010984, lokālplānojuma redakciju, nosakot publiskās 

apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām. 

2. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt paziņojumu par publisko apspriešanu 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu novada domes ziņas” un ievietot 

Saulkrastu pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2132 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par lokālplānojuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu novada domē saņemts SIA “8.Darbnīca”, reģistrācijas Nr.40103480281,  

2021.gada 3.februāra iesniegums un lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Jaunsaules”, 

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

teritorijas plānojumā.  

Izskatot iesniegto lokālplānojuma redakciju, pamatojoties uz  Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību  teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 82.punktu, kas nosaka, ka nodot lokālplānojuma redakciju publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 

par četrām nedēļām un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 10.02.2021. 

sēdes atzinumu (protokols Nr.2/2021§5),  

 

http://www.saulkrasti.lv/
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma   “Jaunsaules”, 

Zvejniekciems, redakciju.  

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no 2021.gada 15.marta  līdz 2021.gada 31.maijam. 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu 

publicēt informatīvajā izdevumā „Saulkrastu novada domes ziņas” un pašvaldības 

mājaslapā www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2133 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Meto Pro Group” zemes ierīkotājas 01.02.2021. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bajāri”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Zemes 

ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, 

izdodot administratīvo aktu, Civillikuma 1036. pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes 

vienībai var piešķirt jau veidojot jaunu zemes vienību, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024.gadam grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu un 

atbilstoši Saulkrastu novada domes 10.02.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (Prot.Nr.2/2021§6), 
 

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. Apstiprināt SIA “Meto Pro Group” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam ,,Bajāri’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kad.Nr.80330030879). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 un ēkām un būvēm - ,,Bajāri’’, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt dalīto lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.17 ha un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0.42 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 – “Vecbajāri’’, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt dalīto lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600, platība 0.12 ha, un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.38 ha. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par vienas adreses piešķiršanu 

elektroniski nosūtīt SIA “Meto Pro Group” uz e-pastu: tatjana.romanova@metopro.lv. Pēc 

http://www.saulkrasti.lv/
mailto:tatjana.romanova@metopro.lv
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maksājuma uzdevuma saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, 

lēmumu elektroniski nosūtīt SIA “Meto Pro Group” un pa pastu /vārds, uzvārds/ uz 

deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/. 

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

 

Lēmums Nr.2134 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 08.02.2020. iesniegumu, par 

zemes vienību apvienošanu Draudzības iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

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

konstatē: 

1. Pēc Valsts Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma Draudzības iela 13, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330010190, īpašnieks ir /vārds, 

uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.590). 

2. Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80330010190 

un 80330011150. 

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,  

- 10.02.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.2/2021§11), 

 

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. Atļaut apvienot īpašuma Draudzības iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads (kadastra Nr.80330010190) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

80330010190, zemes platība 0.122 ha, un 80330011150, zemes platība 0.067 ha, izveidojot 

vienu īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi Draudzības iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,189 ha. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz  

elektronisko pasta adresi /e-pasts/. 

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

lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi. 
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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.2135 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam  aktualizētā investīciju 

plāna apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka investīciju plānā ir precizētas 

summas atbilstoši veiktajiem iepirkumiem attīstībā uz projektiem, papildināts projekts par 

ģērbtuvēm un budžetā iezīmētās aktivitātes. 

N.Līcis noskaidro vai tika papildināts ar nepieciešamību paplašināt vidusskolas ēkas. 

M.Petruševica atbild, ka netika papildināts, bet var pievienot kā priekšlikumu, ka iekļaut 

investīciju plānā šo aktivitāti.   

N.Līcis informē, ka izglītības iestādēm Saulkrastos trūkst telpu. 

Diskusija par ēkas Smilšu ielā 7 iekļaušanu investīciju plānā. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

M.Petruševica un A.I.Zaharāns. 

N.Līcis ierosina Novada attīstības nodaļai konceptuāli papildināt plānu, ka Saulkrastu novadā ir 

nepieciešama jauna būve vai piebūve. 

A.Deniškāne piekrīt, ka Saulkrastu novadā nav ēku kur paplašināties. 

 

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

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

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

un saskaņā ar Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteikto, investīciju 

plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt attīstības programmas darbības laikā, ņemot vērā tā 

izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības budžetu, ir veiktas izmaiņas investīciju 

plānā atbilstoši pašvaldības 2021. gada budžetam un plānotajiem investīciju projektiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 10.februāra atzinumu (protokols 

Nr.2/2021§8),  

 

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

investīciju plānu. 

2. Novada attīstības nodaļai ievietot aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam investīciju plānu ievietot pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2136 protokola pielikumā. 

http://www.saulkrasti.lv/
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§10 

Par detālplānojuma “Pēterupes līči” izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece informē par teritorijas atrašanās vietu un izskaidro, ka teritorijas plānojumā, 

nekustamais īpašums, ir atzīmēta kā teritorija, kurai jāizstrādā detālplānojums. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2021.gada 10.februāra iesniegums par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80330033057, “Celmi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 38.punktu un 98.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju, Saulkrastu 

novada teritorijas plānojumu un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

10.02.2021. sēdes atzinumu, (protokols Nr.2/2021§13), 

   

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. Uzsākt detālplānojuma “Pēterupes līči” izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 

80330033057.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju. 

4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS) paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

6. Komunikācijas un tūrisma nodaļai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu 

novada domes ziņas” un tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv publicēt paziņojumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

 

Lēmums Nr.2137 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.2055 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka iepriekš deputātiem jau bijis vērsis uzmanību ka 1.marts ir samērā mazs 

laiks, lai kvalitatīvi veiktu reorganizāciju. 

J.Miranoviča atgādina, ka iepriekš tika runāts, ka atbilstoši likumam “Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrības pārvaldību” būtu jāpasūta zvērinātu revidentu ziņojums par to vai 

juridiski ir iespējams veikt reorganizāciju un vai ir kādi finanšu un juridiskie riski. Ziņo, ka 

atbilstoši iepriekš minētajam, tika veikt tirgus izpēte, noslēgts līgums un līguma procesa izpildes 

gaita ir sadalīta 2 daļās. Informē, ka 1.daļa ir noslēgusies, kurā ir sagatavots starpziņojums un kurā 

ir izskaidrots vai minētajā gadījumā ir iespējams kapitālsabiedrību pārveidot par publisko aģentūru 

vai iestādi. Ziņo, ka starpziņojumā ir skaidrots, ka reorganizāciju vajadzēja veikt jau sen un kā 

http://www.saulkrasti.lv/
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piemērotāku piedāvā publiskas aģentūras statusu. Izskaidro, ka tālākais darbs ir konkrētas 

reorganizācijas plāna izstrāde ar laika grafikiem un termiņiem, un risku konstatēšanu. 

E.Grāvītis noskaidro, kad varētu tikt veikts riska izvērtējums un kad varētu būt pieejams 

reorganizācijas plāns.  

J.Miranoviča atbild, ka līdz 25.martam. 

N.Līcis noskaidro kāds varētu būt termiņš reorganizācijas pabeigšanai. 

J.Miranoviča ierosina jūnija vidu. 

N.Līcis ierosina lēmumā noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 

15.jūnijam. 

 

Saulkrastu novada dome 22.12.2020. pieņēma lēmumu Nr.2055 Par PSIA “Saulkrastu 

slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” reorganizāciju, apvienojot to funkcijas 

un izveidojot pašvaldības aģentūru “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs”, ar 

kuru tika nolemts, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. martam. 

Ņemot vērā to, ka faktiski reorganizāciju nav iespējams pabeigt pieņemtā lēmuma 

norādītajā laikā, jo pirms reorganizācijas veikšanas ir nepieciešams veikt virkni darbību, t.sk. 

revīziju, ir nepieciešams pagarināt reorganizācijas pabeigšanas termiņu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu un 15.pantu, un Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas par kapitālsabiedrību 

darbības pārtraukšanu un pārveidošanu, Sociālo lietu komitejas 16.12.2020. atzinumu (protokols 

Nr.8/2020§2) un Finanšu komitejas 16.12.2020. komitejas atzinumu (protokols Nr. 12/2020§11),  

 

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

S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 (M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt 22.12.2020. lēmuma Nr. 2055 2.punktu šādā redakcijā 

“2. Noteikt, ka 1.punktā minētā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 

15.jūnijam.” 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2138 protokola pielikumā. 

 

 

§12 

Par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbinieku darba apmaksas 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīne Neimane lūdz atbalstīt iesniegto lēmumprojektu. 

N.Līcis informē, ka ir iesniegts arī Vēlēšanu komisijas iesniegums, kurā minēts, ka sakarā ar 

COVID-19 izplatību, iecirkni Zvejniekciema vidusskolā neveidotu, bet gan veidotu 

Zvejniekciema kultūras namā, bet par minēto jautājumu ir nepieciešams atsevišķs lēmums. 

Diskusija par lēmuma pieņemšanu par izmaiņām vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietai. Diskusijā 

piedalās J.Miranoviča, N.Līcis un K.Neimane. 
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Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punkta 

trešo apakšpunktu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē 

visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam un, 

pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 21.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

un Finanšu komitejas atzinumu (10.02.2021. protokols Nr.2/2021§6) 

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, sekretāra un 

locekļu atlīdzību: 

 

Nr. 

p.k. 

Amats Profesijas 

kods 

Vārds, uzvārds Personas kods Atlīdzība 

stundas tarifa 

likme 

EUR 

1. Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja 

1112 40 Kristīne 

Neimane 

[..] 6,00 

2. Vēlēšanu komisijas 

sekretāre 

1112 42 Ilze Rupeika [..] 5,70 

3. Vēlēšanu komisijas 

locekle 

1112 42 Tija Martinsone [..] 3,70 

4. Vēlēšanu komisijas 

locekle 

1112 42 Agnese Kūliņa-

Priede 

[..] 3,70 

5. Vēlēšanu komisijas 

loceklis 

1112 42 Juris Ruša [..] 3,70 

6. Vēlēšanu komisijas 

locekle 

1112 42 Sanita Krauze [..] 3,70 

7. Vēlēšanu komisijas 

loceklis 

1112 42 Jānis Zariņš [..] 3,70 

 

2. Lēmuma 1.punktā noteiktā atlīdzība ir spēkā ar Vēlēšanu komisijas apstiprināšanas brīdi. 

3. Lēmumu nosūtīt Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai, Sējas novada domei, Limbažu 

novada domei.  

 

Lēmums Nr.2139 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu 

 

Ziņo L.Vaidere. 

 

2020. gada 17. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 829 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām 

https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
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garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas cita starpā noteic, ka pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību 

sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro. 

Minētie noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošie noteikumi Nr. SN 12/2015 "Saistošie 

noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas” noteic, ka vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei tiek noteikts valstī noteiktajā minimālās darba algas apmērā. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 

noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

prasībām, nepieciešams veikt grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos 

noteikumos Nr. SN 12/2015 "Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”, nosakot, ka vienreizējs pabalsts sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu 

apmērā. 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” projektu un, pamatojoties uz 

Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (10.02.2021. protokols Nr.2/2021§2) un Finanšu komitejas 

atzinumu (10.02.2021. protokols Nr.2/2021§7) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par 

pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas””. 

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.2140 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas iekšējos noteikumos 

“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska izskaidro par veiktajām 

izmaiņām iekšējos noteikumos. 

 

2021.gada 8. februāri domē saņemts Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas 

https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
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(turpmāka – VJMMS) direktores iesniegumus, kurā lūgts apstiprināt VJMMS Iekšējo noteikumu 

“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība” grozījumus, nosakot 

izmaiņas minēto noteikumu 3., 13. un 16. punktos. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas 2021.gada 10.februāra atzinumu (Prot.Nr.2/2021§4) un Finanšu komitejas 

2021.gada 10.februāra atzinumu (Prot.Nr.2/2021§8), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas  noteikumi” 

10.punktu, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 39.7. punktu, 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījumi Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas 2021.gada 8.februāra iekšējos noteikumos “Paaugstinātas pedagogu mēneša darba 

algas likmes noteikšanas kārtība”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Iekšējie noteikumi “Grozījumi Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2021.gada 8.februāra iekšējos noteikumos 

“Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība” tarifikācijās 

piemērojami ar 2021.gada 1.februāri. 

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

 

Lēmums Nr.2141 protokola pielikumā. 

 

§15 

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

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

Saulkrastu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka visas mazās cenu aptaujas tiks publicētas Saulkrastu mājaslapā, kā arī 

noteikumi tika papildināti ar to, ka arī iepirkuma procedūras, kuras tiks izsludinātas publiskajā 

datu bāzē EIS, mājaslapā arī tiks publicēta norāde par to. 

A.Horsts aicina atbalstīt iesniegto lēmumprojektu. 

E.Grāvītis noskaidro vai šie noteikumi attieksies arī uz kapitālsabiedrībām vai uz to finansējuma 

daļu ko pašvaldība piešķir kapitālsabiedrībām. 

J.Miranoviča atbild, ka bija sazinājusies ar Pārresoru koordinācijas centru par minēto jautājumu 

uz kuru, viņi atbildēja, ka Dome kā augstākā lēmējinstitūcija šajā jautājumā nevar iejaukties, bet 

var regulēt caur Domes noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem. 

N.Līcis papildina, ka tiks nosūtīta vēstule kapitālsabiedrībai ar aicinājumu arī ievērot līdzīgi 

noteikumus.     

 

2021.gada 15.februārī Saulkrastu novada domē (turpmāk -Dome) ir saņemts deputāta 

A.Horsta pieprasījums, kurā ietverts aicinājums “radīt sistēmu un turpmāk visa veida iepirkumus, 

cenu aptaujas publicēt Saulkrastu novada mājaslapā www.saulkrasti.lv, tādejādi radot lielāku 

iepirkumu caurspīdīgumu sistēmu, kā arī dodot iespēju sniegt savus piedāvājumus visiem 

interesentiem, kuri to vēlas, sevišķi, vietējiem uzņēmējiem”. 

http://www.saulkrasti.lv/
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Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestā daļa cita starpā noteic, ka “Pasūtītājs iepirkuma 

izsludināšanai sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par plānoto līgumu, 

nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām (neskaitot valstī oficiāli 

noteiktās svētku dienas) no paziņojuma publicēšanas dienas. Pasūtītājs līdz minētā paziņojuma 

publicēšanas dienai ievieto savā pircēja profilā iepirkuma nolikumu un nodrošina tam brīvu un 

tiešu pieeju.”. Lai nodrošinātu, Publisko iepirkumu likuma prasības Dome, kā pasūtītājs, publicē 

iepirkumu dokumentus Elektroniskās iepirkumu sistēmas pircēja profilā. Saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 1.panta pirmās daļas 23.punktu “pircēja profils — internetā publiski pieejama 

pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu 

saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt 

piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, 

kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju;” 

.Lai nedublētu informāciju, kas publicēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un neradītu 

iespēju, ka cilvēcīgas kļūdas rezultātā pašvaldības tīmekļvietnē ievietotā informācija atšķiras no 

pircēja profilā ievietotās informācijas, un , lai nodrošinātu sabiedrības informētību par aktuālajiem 

iepirkumiem, ir sagatavoti grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 30.jūnija iekšējos 

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

novada pašvaldībā” (pielikumā), kas paredz papildus normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai par 

iepirkumu norises dokumentu pieejamību, informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem publicēt 

pašvaldības tīmekļvietnē, norādot iepirkuma priekšmetu un saiti uz pasūtītāja profilu 

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 

Papildus minētajiem grozījumiem iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2020.gada 30.jūnija iekšējos noteikumos Nr.14/2020 “Par iepirkumu organizēšanu un līgumu 

slēgšanas kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā” projektā ir ietvertas normas, kas noteic 

gadījumus, kuros tirgus izpēte ir obligāti publicējama pašvaldības tīmekļvietnē, proti, ja 

paredzamā piegāžu un pakalpojumu līguma summa ir no 3000,00 līdz 9999,99 euro bez PVN 

apmērā un paredzamā būvdarbu līguma summa ir no 5000,00 līdz 19999,99 euro bez PVN apmērā, 

tirgus izpēte veicama publicējot paziņojumu par tirgus izpēti pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā 

Tirgus izpētes. 

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

 

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

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

Saulkrastu novada pašvaldībā””. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2142 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro vai ir vēl kādi grozījumi veikti. 
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Administratīvās nodaļas juriste Vita Spitane atbild, ka nekas cits nav grozits, ir tikai izņemts 

7.5.apakšpunkts. 

Diskusija par iedzīvotāju iespēju izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

V.Spitane, A.Horsts un N.Līcis. 

 

 2021.gada 27.janvārī Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. SN 3/2021 “Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 

12.02.2021.gada 12.februārī  Domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinums Nr. 1-18/1364 Par Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.3/2021, kurā lūgts izvērtēt un svītrot Saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu, jo nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu piedziņas mehānisms noteikts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

26. pantā. Jautājumi par laikā nenomaksāta nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu risināmi 

vienīgi pašvaldības un fiziskās personas administratīvi tiesisko attiecību kontekstā.  

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildums ir ņemts vērā. Kārtību, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldība organizē  nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

piedziņu nosaka Domes 2014.gada 06.novembra iekšējie noteikumi Nr.5 “Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 

piedziņu”. 

 Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto 

daļu, 

 

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”- 5 (M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), tehnisku iemeslu dēļ deputāte Guna 

Lāčauniece balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.  SN 3/2021  “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 

2. Administratīvajai nodaļai sasitošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt saistošos  noteikumus pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2143 protokola pielikumā. 

 

 

§17 

Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 

arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 14.janvāra 

lēmumu, 2021. gada 21. janvārī izsludinājusi projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada pirmo 

kārtu Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
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īpašumā", nosakot, ka projekti iesniedzami līdz 2021. gada 15. martam un īstenojami līdz 2021. 

gada 31. oktobrim. 

Lai nodrošinātu aizsargājamo zivju sugu, tai skaitā lašveidīgo zivju (taimiņu Salmo trutta), 

saglabāšanos un to dabisku atjaunošanos Ķīšupes upē, Saulkrastu novada teritorijā, veicot to 

dabisko dzīvotņu atjaunošanu un nodrošinot nārsta migrācijas iespējas, nepieciešams atjaunot 

degradētos biotopus, novācot šķēršļus zivju nārsta migrācijai, uzlabojot ūdens caurteci un kvalitāti. 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot zivju migrācijas ceļus uz nārsta vietām, kas ietver koku 

sagāzumu, bebru dambju likvidēšanu, aizaugušo upes krasta atēnošanu, upes gultnes mehānisku 

irdināšanu un atstātu sadzīves atkritumu savākšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta 

piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 

 

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. Piedalīties Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 

arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”, ar projekta pieteikumu 

“Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”. 

2. Apstiprināt projekta izmaksas 10412 euro, no kurām Valsts zivju fonda finansējums 9465 

euro un pašvaldības līdzfinansējums 947 euro. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu un projekta priekšfinansējumu. 

4. Uzdot novada attīstības nodaļai sagatavo un iesniegt projekta iesniegumu līdz 2021. gada 

15. martam. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2144 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par projekta "Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu 

teritorijā 2021. gadā" iesniegšanu Valsts zivju fonda projektu konkursā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 14.janvāra 

lēmumu, 2021. gada 21. janvārī izsludinājusi projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada pirmo 

kārtu Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 

ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā", nosakot, ka projekti iesniedzami līdz 2021. gada 15. martam un īstenojami līdz 2021. 

gada 31. oktobrim. 

Lai nodrošinātu aizsargājamo zivju sugu, tai skaitā lašveidīgo zivju (taimiņu Salmo trutta), 

saglabāšanos un to dabisku atjaunošanos Inčupes upē, Saulkrastu novada teritorijā, veicot to 

dabisko dzīvotņu atjaunošanu un nodrošinot nārsta migrācijas iespējas, nepieciešams atjaunot 

degradētos biotopus, novācot šķēršļus zivju nārsta migrācijai, uzlabojot ūdens caurteci un kvalitāti. 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot zivju migrācijas ceļus uz nārsta vietām, kas ietver koku 
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sagāzumu, bebru dambju likvidēšanu, aizaugušo upes krasta atēnošanu, upes gultnes mehānisku 

irdināšanu un atstātu sadzīves atkritumu savākšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta 

piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 

 

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. Piedalīties Valsts zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā 

arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”, ar projekta pieteikumu 

“Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu teritorijā 2021. 

gadā"”  

2. Apstiprināt projekta izmaksas 7733 euro, no kurām Valsts zivju fonda finansējums 7030 

euro un pašvaldības līdzfinansējums 703 euro 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu un projekta priekšfinansējumu;  

4. Uzdot novada attīstības nodaļai sagatavo un iesniegt projekta iesniegumu līdz 2021. gada 

15. martam. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2145 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par investīciju projekta "Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26" 

iesniegšanu Vides aizsardzības un attīstības ministrijai izvērtēšanai valsts aizdevuma 

piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par budžetā paredzētajiem līdzekļiem projektam. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

 

Saskaņā ar 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām COVI-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, (turpmāk- MK noteikumi) 3.1.2 punktu 

pašvaldībai var tikt izsniegts aizdevums pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai.   MK 

noteikumi paredz, ka plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 

1 km nepārsniedz 1 000 000 euro, investīciju projekts ir paredzēts pašvaldības attīstības 

programmas investīciju plānā, ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi, projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 1.decembrim, un pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums ir no 15 līdz 30 procentiem, no kopējām investīciju projektu izmaksām. 

Domei, vērtējot 2020. gadā uzsāktā projekta “Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras 

prospekta 26" atbilstību MK noteikumiem, secina, ka projekts atbilst MK noteikumu regulējumam 

un ir iesniedzams Vides aizsardzības un attīstības ministrijai izvērtēšanai valsts aizdevuma 

piešķiršanai COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai vai novēršanai. Saskaņā ar noslēgtajiem 

līgumiem, kopējās projekta izmaksas sastāda 93 206,30 euro, no kurām būvdarbu izmaksas 86 757 
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euro.  Ievērojot MK noteikumu 3.4 punktu, aizdevuma apmērs tiek plānots 85% apmērā no 

būvdarbu izmaksām 73 743.45 euro un pašvaldības līdzfinansējums būvdarbiem 13 013.55 euro.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15 panta otrās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2021. gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību kādā 

tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai”  

 

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. Virzīt pašvaldības investīciju projektu – “Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 

26"  iesniegšanai izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

aizdevuma piešķiršanai; 

2. Novada attīstības nodaļai iesniegt nepieciešamos dokumentus Vides aizsardzības un 

Reģionālas attīstības ministrijai  aizdevuma piešķiršanai.  

3. Atbildīgais par līguma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2146 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro, ka tiek 

atcelts iepriekšējais lēmums par ierīcības projekta apstiprināšanu un tiek atļauts izstrādāt jaunu 

ierīcības projektu. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/ un /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese 

/adrese/, 08.02.2021. iesniegumu par 31.07.2019.domes sēdes lēmuma ,,Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ atcelšanu un jauna  zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem Senču iela 1, un ,,Grēves’’, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

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

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

 

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. Atcelt 31.07.2019.domes sēdes lēmumu Nr.1301 ,,Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ (Prot.Nr.16/2019§66). 
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2. Atļaut izstrādāt nekustamiem īpašumiem Senču iela 1, kadastra apz. 80330010542, un 

,,Grēves’’, zemes vienībai ar kadastra apz.80330010390, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

pasts/. 

5. Administratīvajai nodaļai 24.02.2021. lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2147 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr. 2077 “Par nekustamo īpašumu 

lietošanas mērķa noteikšanu’’ precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

 

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

Rīga, 15.01.2021. vēstuli par neprecīzu platības noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apz. 

803300101688001, jūras ostas un jūras terminālu apbūve, kods 1107, lēmuma nolemjošās daļas 

2.3. apakšpunktā, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un 

mērniecības biroja SIA “Merko” 05.03.2004. iesniegto uzmērījumu plānu, 

 

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. 29.12.2020. domes sēdes lēmuma Nr.2077 “Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa 

noteikšanu” nolemjošās daļas 2.3.apakšpunktā platību “2.1060 ha” aizstāt ar “2.1140 ha”, 

izsakot lēmuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

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

terminālu apbūve, kods 1107, platība 2.1140 ha.” 

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

lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi. 

 

Lēmums Nr.2148 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par reorganizācijas plāna konstatējuma/lēmuma daļas apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro, vai, kā papildus punkts, būt jāapstiprina Sējas novada pielikumi. 

J.Miranoviča izskaidro, ka Saulkrastiem nav jāapstiprina Sējas konstatējošā daļa, pēc Ministru 

kabineta noteikumiem pašvaldībai jāapstiprina savi, kurus nosūta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, savukārt Sēja apstiprina savu, nosūta Saulkrastu novada domei tālākām 

darbam un arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 



25 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 8.punktu 

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada domes reorganizācijas plāna konstatējošo daļu; 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai piecu darba dienu laikā 

publicēt pieņemto lēmumu Saulkrastu novada domes tīmekļvietnē; 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes Administratīvas nodaļas vecākajai lietvedei piecu darba 

dienu laikā nosūtīt pieņemto lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Lēmums Nr.2149 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr.2068 atcelšanu un par rezerves 

fonda zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs izskaidro, ka tiek tikai mainīts teksts “pašvaldības piekritīgā zeme” ar “valsts 

rezerves fonda zemi”. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 11. janvārī saņemta Valsts zemes 

dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vadītājas vēstule, kurā norādīts, ka izskatot Saulkrastu novada 

domes 29.12.2020. lēmumu Nr. 2068 “Par zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, 

nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”, kurā nolemts atļaut sadalīt 

Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību, ar kadastra 

apz. 80330033027, veidojot divus patstāvīgu īpašumus, atbilstoši lēmuma 1.pielikumam, secināts, 

ka minētā zemes vienība ir reģistrēta kā rezerves zemes fonds, jo Valsts zemes dienesta rīcībā nav 

iesniegts lēmums par zemes vienības piekritību pašvaldībai, kā arī lēmumā nav informācijas vai 

jaunizveidotās zemes vienības paliek esošajā nekustamā īpašuma sastāvā un no kuras veidojams 

jauns nekustamais īpašums. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē, ka saskaņā ar Valsts Zemes 

dienesta datiem zemes vienība ar kadastra apz.80330033027 ir rezerves fonda zeme. Zemes 

īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un 

sesto daļu, rezerves fonda zemi drīkst sadalīt un reģistrēt uz pašvaldības vārda. 

Pamatojoties uz: 

- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

- Zemes Pārvaldības likuma 17.panta pirmo un sesto daļu, 

- likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, 

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

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

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu, 
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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. Atcelt Saulkrastu novada domes 29.12.2020. lēmumu Nr.2068 ,,Par zemesgrāmatā 

nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu”.  

2. Atļaut sadalīt rezerves fonda zemi, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību, ar kadastra 

apz. 80330033027, veidojot divus patstāvīgu īpašumus, atbilstoši lēmuma 1.pielikumam.  

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

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

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

uzmērīšanas. 

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

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

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

0.003 ha. Zemes platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

5. Noteikt, ka jaunizveidotās zemes vienības Piektā iela 1A, VEF Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads un Piektās ielas, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, 3.zemes vienība ir piekritīgas Saulkrastu pašvaldībai un ierakstāmas 

Zemesgrāmatā uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda.  

6. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi. 

7. 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.2150 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 15.februārī saņemts /vārds, 

uzvārds/, adrese /adrese/, iesniegums “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” (turpmāk – 

Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) /vārds, uzvārds/ Iesniegumā lūdz piešķirt zemi nomā 0,0666 ha, kas atrodas “Silmala 186”, 

Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, uz kuras atrodas viņam piederoša dārza 

māja. 

2) Ar Domes 2014.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6§12) “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi”, izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz zemes gabalu 0,062 ha platībā 

“Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 

002 1669, un Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme “Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 002 1669.  
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3) Pamatojoties uz 2015.gada 30.septembra Domes lēmumu (protokols Nr.14§7) “Par zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un /vārds, uzvārds/, kā dārza 

mājas (kadastra numurs 8033 502 1669) kadastra apzīmējums 8033 002 1669 001, 

īpašnieku (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000179625) 2015.gada 

7.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – Līgums) par zemes vienības ar kadastra 

Nr.80330021669, adrese: “Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kopplatība: 0,0666 ha, nomu. Līgums stājās spēkā 2015.gada 7.oktobrī un ir spēkā līdz 

2025.gada 6.oktobrim.   

4) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000565335 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Silmala 186”, 

Silmala, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 002 1669, 666 m2 platībā, 

īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300004308687, lēmums 20.03.2017, 

tiesnese Sarmīte Stūrmane). Īpašums apgrūtināts ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritoriju – 0,0666 ha (Zemesgrāmatas III.daļas 

1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.), un ar zemes īpašniekam nepiederošu būvi ar kadastra 

apzīmējumu 8033 002 1669 001 – 0,0086 ha (Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ieraksts 

Nr.1.2.). 

5) Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000179625 

datiem, pamatojoties uz 2017.gada 3.jūlija dāvinājuma līgumu, īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu (būvi – dārza māju) “Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra numurs 8033 502 1669, nostiprinātas /vārds, uzvārds/, personas  

kods [..], un /vārds, uzvārds/ izbeigtas īpašuma tiesības (Žurn.Nr.300004380937, lēmums 

05.07.2017., tiesnese Māra Balode). 

Līguma 7.3.punkts nosaka, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju 

tiesību pārņēmējam, un tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums 

jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda. 

Ņemot vērā, ka būves (dārza mājas) ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1669 001, īpašnieks 

ir /vārds, uzvārds/, un tā ir saistīta ar pašvaldības piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8033 002 1669, starp Domi un būves īpašnieku pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās 

attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

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

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

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

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

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

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

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

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

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

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

ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

pirmtiesīgā persona). 

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

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

kadastrālās vērtības.  

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, iznomātā zemes 

gabala ar platību 0,0666 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 3790,00. Saskaņā ar Noteikumu 

7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 18,95 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 15.februāra iesniegumu 

“Par zemes nomas līguma noslēgšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru 

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

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 

2019.gada 3.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma 7.3.punktu,  

 

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

no 2021.gada 1.marta par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 

1669, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1669, 0,0666 ha platībā, nomu, 

nosakot, ka nomas maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 2021.gada 

1.janvāra. 

2. Zemes nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2021.taksācijas 

gadā zemes nomas maksa EUR 18,95 (astoņpadsmit euro 95 centi) un EUR 3,98 (trīs euro 

98 centi) 21% PVN, kopā EUR 22,93 (divdesmit divi euro 93 centi) gadā. 

3. 2015.gada 7.oktobrī noslēgtais zemes nomas līgums ar /vārds, uzvārds/ par Saulkrastu 

novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Silmala 186”, Silmala, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 1669, zemes 0,0666 ha platībā, 

nomu, ar 2021.gada 1.martu zaudē spēku. 

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

stāšanās dienas.  

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

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

zemes nomas maksu.  

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

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

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2151 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (pie Katrīnbādes ielas, pludmalē) 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro uz kāda pamata līgums tiek izbeigts - pusēm vienojoties, vai pēc nomnieka 

uzteikuma. 

V.Spitane atbild, ka pusēm vienojoties. 

E.Grāvītis noskaidro par lēmuma projekta 5.punkta “Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā, 

lēmums zaudē spēku” nepieciešamību. 
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J.Miranoviča aicina minēto punktu izņemt no lēmuma projekta, jo šim punktam nav izšķirošas 

nozīmes attiecībā uz lēmuma zaudēšanu. 

Diskusija par nomas maksas samaksas termiņa noteikšanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

J.Miranoviča, N.Līcis un V.Spitane. 

N.Līcis ierosina lēmuma projekta 2.punktā norādīt, ka nomas maksa jāsamaksā 10 dienu laikā no 

lēmuma spēkā stāšanās brīža. Aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu, izņemot no tās 

5.punktu “Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā, lēmums zaudē spēku” un 2.punktu precizējot ar 

teikumu “10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža”. 

 

2021.gada 16.februārī ir saņemts SIA “Ancāns.lv” (turpmāk - Nomnieks) iesniegums, kurā 

lūgts izbeigt starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” 2019. gada 3.maijā noslēgto nomas 

līgumu. 

2019. gada 3. maijā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” ir noslēgts zemes nomas 

līgums, kas reģistrēts ar Nr.5.4/2019/Li302 par neapbūvēta zemesgabala 50 (piecdesmit)  

kvadrātmetru platībā, kadastra Nr.80130030098 (pie Katrīnbādes ielas, pludmalē) nomu (turpmāk 

- Līgums). 

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

vienojoties”, savukārt Līguma 7.4.punkts noteic, ka “Ja Nomnieks vēlas vienpusēji pirms termiņa 

izbeigt Līguma darbību, tam par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš rakstveidā jāpaziņo 

Iznomātājam.”  

Saskaņā ar Līguma 3.1.punktu Puses ir vienojušās par zemesgabala ikmēneša nomas 

maksu atbilstoši nosolītajai nomas maksai EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. Papildus zemesgabala nomas maksai nomnieks, saskaņā ar Līguma 

3.2. punktu maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi nomniekam ir aprēķināta nomas maksa – 21,17 euro 

divdesmit viens euro, 17 centi) apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis). 

Ņemot vērā, augstāk minēto, un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  

 

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. Izbeigt 2019. gada 3. maijā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” noslēgtā 

zemes nomas līguma Nr.5.4/2019/Li302 darbību ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

2. SIA “Ancāns.lv” samaksāt nomas maksu 21,17 euro (divdesmit viens euro, 17 centi) 

apmērā 10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, saskaņā ar 

likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. 

4. Administratīvajai nodaļai, pēc zemes nomas nomaksas, organizēt šī lēmuma pielikumā 

pievienotās vienošanās parakstīšanu. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2152 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA "Ancāns.lv" (Katrīnbādes iela 2) 

 



30 

 

Ziņo N.Līcis. Aicina svītrot no lēmuma projekta 5.punktu “Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā, 

lēmums zaudē spēku” un 2.punktu precizējot ar teikumu “10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

brīža”. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums pie lēmuma projekta. 

V.Spitane izskaidro, ka tika papildināta lēmuma projekta lemjošā daļa, kurā tiek norādīts, ka par 

pieņemto lēmumu jāinformē ir Būvvalde, kā arī tika papildināta lēmumprojekta pamatojošā daļa. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

 2021.gada 16.februārī ir saņemts SIA “Ancāns.lv” (turpmāk - Nomnieks) iesniegums, kurā 

lūgts izbeigt starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” 2019. gada 8.janvārī noslēgto 

nomas līgumu Nr.5.4/2019/Li17. 

2019. gada 8.janvārī starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” ir noslēgts zemes nomas 

līgums, kas reģistrēts ar 5.4/2019/Li17 par Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esoša 

nekustamā īpašuma  Katrīnbādes ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā zemesgabala 4989 

kvadrātmetru platībā, kadastra apzīmējumu 80130030063 nomu (turpmāk - Līgums). 

Līguma 7.1.punktā ir noteikts, ka “Līgumu, var izbeigt, Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties”.  

Saskaņā ar Līguma 3.1.punktu Puses ir vienojušās par zemesgabala ikmēneša nomas 

maksu atbilstoši nosolītajai nomas maksai EUR 147,67 (viens simts četrdesmit septiņi  euro, 67 

centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus zemesgabala nomas maksai nomnieks 

saskaņā ar Līguma 3.2. punktu maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi nomniekam ir aprēķināta nomas maksa 312,68 euro (trīs 

simti divpadsmit euro, 68 centi)  apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis). 

2020.gada 15.maijā starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” tika noslēgta 

vienošanās Nr. 5.4/Li17, kas paredzēja pagarināt Līguma 2.2.punktā noteikto Zemesgabala 

izmantošanas mērķa realizācijas termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Līguma 

1.3.punktu Zemesgabala izmantošanas mērķis: labiekārtojuma elementu, kas atrodas publiskajā 

ārtelpā, piemēram, soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes 

ķermenis, laipa, velosipēdu statīvs, uzstādīšana, kas kalpo kā objekts tūristu piesaistīšanai. 

Iznomājamā Zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība.  

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi, konstatēts, ka Zemesgabala izmantošanas mērķis nav 

realizēts.   

Ņemot vērā, augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  
 

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. Izbeigt 2019. gada 8.janvārī starp Saulkrastu novada domi un SIA “Ancāns.lv” noslēgtā 

zemes nomas līguma Nr. 5.4/2019/Li17 darbību ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

2. SIA “Ancāns.lv” samaksāt nomas maksu 312,68 euro (trīs simti divpadsmit euro, 68 centi)  

apmērā 10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 
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3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, saskaņā ar 

likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”. 

4. Administratīvajai nodaļai, pēc zemes nomas nomaksas, organizēt šī lēmuma pielikumā 

pievienotās vienošanās parakstīšanu. 

5. Par pieņemto lēmumu informēt Saulkrastu novada būvvaldi. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2153 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par līguma izbeigšanu par lokālplānojuma “Ciemgaļi” izstrādi un jauna līguma noslēgšanu 

un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece informē, ka ir mainījies zemes gabala īpašnieks, kurš vēlas turpināt lokālplānojuma 

izstrādi. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 25.janvārī reģistrēts SIA “DERB”, 

reģistrācijas numurs 40203065054, juridiskā adrese (saskaņā ar Lursoft datiem, kuros ieskatīšanās 

veikta 15.02.2021.) Kalnu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160, valdes locekļa (turpmāk – 

Sabiedrība) 2021.gada 22.janvāra iesniegums, kurā Sabiedrība informē Domi, ka īpašuma tiesības 

uz zemes gabalu “Ciemgaļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra numurs 

80330030911, (turpmāk – Zemes gabals) 2021. gada 15. janvārī Zemes grāmatā ir nostiprinātas 

uz Sabiedrības vārda. Ņemot vērā īpašuma tiesību maiņu Zemes gabalam, Sabiedrības valdes 

loceklis lūdz Domei noslēgt līgumu ar Sabiedrību par lokālplānojuma izstrādi Zemes gabalam un 

izsniegt darba uzdevumu par lokālplānojuma izstrādi, ņemot vērā Saulkrastu novada domes 2020. 

lēmumu 27. maija lēmumu Nr. 1747. 

 Dome konstatē, ka īpašuma tiesības uz Zemes gabalu ar kopējo platību 9298 m2 

nostiprinātas uz Sabiedrības vārda 2021.gada 15.janvārī Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5149 (Žurn. Nr.300005276058, tiesnese I.Zariņa). 

Saskaņā ar 2020.gada 27.maija Domes sēdes lēmumu Nr.1747 “Par lokālplānojuma 

"Ciemgaļi" izstrādes uzsākšanu”, (Prot.Nr.18/2020§22), Dome nolēma uzsākt lokālplānojuma 

izstrādi Zemes gabalam ar mērķi izvērtēt iespēju mainīt Saulkrastu novada plānojumā noteikto 

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

(DzS), apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu, par lokālplānojuma izstrādes vadītāju 

apstiprināt Būvvaldes vadītāju un noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par lokālplānojuma izstrādes 

finansēšanu ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  

2021.gada 18.februārī Domē saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums, kurā iesniedzēja 

informē Domi, ka īpašumtiesības uz Zemes gabalu izbeigušās un lūdz izbeigt 2020.gada 5.jūnija 

līgumu par lokālplānojuma izstrādi Zemes gabalam. 

 Pamatojoties uz Civillikuma 1403.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu Sabiedrības, /vārds, uzvārds/ iesniegumiem, 2020.gada 5.jūnija līguma par 

lokālplānojuma izstrādi 5.2. punktu, kas nosaka, ka visi šī līguma grozījumi, papildinājumi vai 

labojumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties un iepriekš konstatēto,  

 

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, 
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NOLEMJ:  

1. Izbeigt 2020.gada 5.jūnija līgumu ar /vārds, uzvārds/ par lokālplānojuma izstrādi, 

noslēdzot vienošanos. 

2. Administratīvajai nodaļai sagatavot vienošanos ar /vārds, uzvārds/ par līguma izbeigšanu 

par lokālplānojuma izstrādi. 

3. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi “Ciemgaļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes kadastra numurs 80330030911, ar SIA DERB, reģistrācijas numurs 

40203065054, juridiskā adrese: Kalnu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160, viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

4. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu lokālplānojuma “Ciemgaļi” izstrādei. 

 

Lēmums Nr.2154 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz ikgadējo nekustamo īpašumu inventarizāciju Saulkrastu novada domē, 

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”- 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. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt ar 31.12.2020. grāmatvedības bilancē zemes 

īpašumu kontā zeme zem ēkām un būvēm: 

 

Nosaukums 
Kadastra   

apz. 

Kadastra 

Nr. 

Platība 

ha 

Vērtība 

eur 

 

Mazā Zvejnieku iela 

 

80130010007 80130010008 0.1015 78 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2155 protokola pielikumā. 

 

 

§29 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas 15.02.2021. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Murjāņu iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz: 

- Civillikuma 1036. pantu,  
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- Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 

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

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

apakšpunktu,  

- 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kas 

nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes 

vienību, 

- Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu,  

 

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. Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Murjāņu iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130030249). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1, kadastra apz.80130030342, 

un ēkai - Murjāņu iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160, noteikt lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.1137 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2, kadastra apz.80130030345, 

un ēkai – Avotu iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV -2160. Noteikt lietošanas mērķi 

– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0.1137 ha.  

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par vienas adreses piešķiršanu 

elektroniski nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz e-pastu:/e-pasts/. Pēc maksājuma uzdevuma 

saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, lēmumu elektroniski nosūtīt 

SIA “Energoplāns”. 

5. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi.  

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

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

 

Lēmums Nr.2156 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par ielu un ceļu segumu uzņemšanu pašvaldības bilancē 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte izskaidro, ka vārds “paralēle” 

ir atbilstoša Latvijas Valsts ceļu iesniegtajai informācijai. Informē, ka šī ir precizēta informācija 

pēc veiktās gada inventarizācijas.  

 

Pamatojoties uz ikgadējo nekustamo īpašumu inventarizāciju Saulkrastu novada domē, 

salīdzinot ar Satiksmes ministrijas apkopoto informāciju un: 

- likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

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

budžeta iestādēs” otro nodaļu, 
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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. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt ar 31.12.2020. grāmatvedības bilancē kontā ielu 

un ceļu segumi - 1213: 

 

Nosaukums 
Kadastra 

Nr. 

Seguma 

veids 

Platība 

ha 

Vērtība 

eur 

Rīgas ielas paralēle 0,000-

0,097 80130030336 cits segums 0,097 
0.00 

Rīgas ielas paralēle 0,097-

0,167 80130030336 grants 0,07 

0.00 

Rīgas ielas paralēle 0,167-

0,200 80130030897 cits segums 0,033 

0.00 

Vidrižu 0,00-0,159 80130020040 melnais 0,159 0.00 

Vasaras iela 0,000-0,115 80130030897 grants 0,115 0.00 

Vasaras iela 0,172-0,212 80130030897 cits segums 0,04 0.00 

Vasaras iela 0,212-0,326 80130030897 grants 0,114 0.00 

Gaujas iela 0,000-0,295 80330021914 grants 0,295 0.00 

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2157 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2021.gadam 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par aprēķināto izmaksu apjomiem. Diskusijā piedalās N.Līcis, J.Rudzīte, E.Grāvītis un 

A.I.Zaharāns. 

 

Veicot viena izglītojamā izmaksu aprēķinu 2021.gadam Saulkrastu novada pašvaldības 

izglītības iestādē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,”  

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.01.2021. 

 

Lēmums Nr.2158 protokola pielikumā. 

 

§32 
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Par dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, un dzīvojamai 

mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Veismane izskaidro, ka viena māja lieto gāzes novietni, otra nelieto, tādēļ tā, kura to nelietoja, 

viņai tiek noņemta un pievienota pie Alfrēda Kalniņa ielas 1A. 

E.Grāvītis noskaidro, vai īpašniekiem piederošā zeme tiek sadalīta starp abām mājām un viss 

zemesgabals tām aiziet kā funkcionāli nepieciešamā zeme, no kuras nepaliek pāri brīvs 

zemesgabals. 

S.Veismane atbild piekrītoši. Informē, ka Alfrēda Kalniņa ielai 1A zemes gabals pieaug par 170 

kv.m. 

A.Horsts uzskata, ka pašiem zemesgabala īpašniekiem būtu jāvienojas par zemes sadalījums. 

N.Līcis izskaidro, ka ir Ministru kabineta noteikumi, kurā ir noteikta kārtība kā šī situācija jārisina 

un kā jāpieņem lēmumi. 

A.Horsts noskaidro turpmāko darbību, ja kāda no pusēm nepiekritīs. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane izskaidro, ka ar šo lēmumu, 

abām mājām, nekas nemainās, šis ir tikai juridisks lēmums kurš ir jāpieņem, jo tāds bija 

pieprasījums no dzīvojamo māju īpašniekiem. Informē, ka noslēgtais zemes nomas līgums jau ir 

par tiem kv.m. kas ir norādīts lēmumā.  

 

Izskatot jautājumu par dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, un Alfrēda Kalniņa iela 

1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, Dome 

konstatē: 

Daudzdzīvokļu mājas Alfrēda Kalniņa iela 1 dzīvokļu īpašnieki ar 2018.gada 11.jūlija 

iesniegumu un Alfrēda Kalniņa iela 1A dzīvokļu īpašnieki ar 2018.gada 24.jūlija iesniegumu 

ierosināja dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu (turpmāk – 

Ierosinājumi).  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4670, 

nekustamais īpašums “Zemes gabals Nr.324 F” ar kadastra numuru 8013 002 0177, sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177 un platību 5566 m2 (turpmāk – 

Zemesgabals). 

Zemesgabals izveidots ar Saulkrastu pilsētas zemes komisijas 1999.gada 25.oktobra  

lēmumu Nr.59 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Saulkrastu pilsētā” un 2000.gada 30.marta 

lēmumu Nr.20 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu /vārds, uzvārds/, Saulkrastu pilsētā, zemes 

gabals Nr.324F”, atjaunojot īpašuma tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes gabalu 324F, 5566 m² 

platībā, saskaņā ar pievienoto zemes gabala robežu plānu un uzmērījumiem dabā, kā arī nododot 

minēto zemi īpašumā.  

Pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem uz Zemesgabala atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177 002 (turpmāk – Dzīvojamā māja 1), 

dzīvojamā māja Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar kadastra apzīmējumu 

8013 002 0177 001 (turpmāk – Dzīvojamā māja 2), kopā sauktas – Dzīvojamās mājas,  un 

saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 8013 002 0177 005.  

Ar Saulkrastu pilsētas zemes komisijas 1999.gada 22.februāra lēmumu Nr.7, 2.& “Par 

piederošo ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības un robežu 

apstiprināšanu Saulkrastu pilsētā” apstiprināta ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai 

nepieciešamā zemes platība, Dzīvojamai mājai 1 – 1839 m2 un Dzīvojamai mājai 2 – 3727 m2. 

Dzīvojamās mājas nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
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Nr. 4652 un Nr. 3906, kur I.daļas 1.iedaļas ierakstos ir atzīme, ka būves saistītas ar zemes gabalu 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 002 0177) 5566 m2. 

Dzīvojamās mājas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, kuri nostiprināti atsevišķos Saulkrastu 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos. Īpašuma tiesības uz saimniecības ēku (kadastra apzīmējums 

8013 002 0177 005) nav reģistrēta zemesgrāmatā, to lieto Dzīvojamās mājas 1 dzīvokļu īpašnieki. 

Pēc Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4670 datiem, 

redzams, ka līdz 2018.gada 27.novembrim Zemesgabala īpašnieki ir /vārds, uzvārds/, /vārds, 

uzvārds/ un /vārds, uzvārds/.  

Domes rīcībā ir starp Zemesgabala īpašniekiem /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un /vārds, 

uzvārds/ 2014.gada 10.novembrī noslēgtais Līgums (par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas 

kārtības noteikšanu) ar pielikumu (plāns), kurā redzams, ka kopīpašnieki ir vienojušies, ka /vārds, 

uzvārds/ atsevišķā lietošanā pāriet Zemesgabala daļa, kas plānā iezīmēta ar burtu “B”, un /vārds, 

uzvārds/ un  /vārds, uzvārds/ atsevišķā lietošanā pāriet Zemesgabala daļa, kas plānā iezīmēta ar 

burtu “A”. 

Pamatojoties uz 2018.gada 27.novembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, 

Zemesgabala īpašnieki ir /vārds, uzvārds/ – 2609/2783 domājamās daļas un /vārds, uzvārds/ – 

174/2783 domājamās daļas (Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.4670).  

2018.gada 10.augusta Vidzemes apgabaltiesas civillietu kolēģijas lēmumā, lietas 

Nr.C33478312 (turpmāk – Tiesas lēmums) ir nolemts apstiprināt 2018.gada 7.augusta noslēgto 

izlīgumu starp /vārds, uzvārds/ un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kurā puses cita starpā ir 

vienojušās ārpustiesas kārtībā noslēgt zemes nomas līgumus par zemes gabala Nr.324F, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr 8013 002 0177, daļas nomu Dzīvojamās mājas 1, kadastra Nr,8013 

502 0004 uzturēšanai, un par zemes gabala Nr.324F, Saulkrasti, kadastra Nr 8013 002 0177, daļas 

nomu Dzīvojamās mājas 2, kadastra Nr, 8013 502 0003 uzturēšanai.  

Dome izskatot Ierosinājumus, vadoties no Domes 2017.gada 30.augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN 13/2017 “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), izvērtējot Domes rīcībā esošo 

informāciju, konstatētos faktus un pieejamos dokumentus saistībā ar Dzīvojamo māju funkcionāli 

nepieciešamo zemesgabalu, 2018.gada 29.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.717 “Par 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, un lēmumu Nr.718 “Par 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (turpmāk – Lēmumi). Ar 

Lēmumiem nolemts uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, un Alfrēda Kalniņa iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanu attiecībā uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

80130020177. Lēmumi nav apstrīdēti likumā noteiktā kārtībā. 

Saskaņā ar Lēmumiem, Dome 2018.gada 12.septembra vēstulēs Nr.8.10.4/2018/IZ1524, 

Nr.8.10.4/2018/IZ1525,  Nr.8.10.4/2018/IZ1526, Nr.8.10.4/2018/IZ1527, Nr.8.10.4/2018/IZ1528, 

informēja Zemesgabala īpašniekus (minēto lēmumu pieņemšanas brīdī – /vārds, uzvārds/, /vārds, 

uzvārds/ un /vārds, uzvārds/), Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotos pārstāvjus, un 

Dzīvojamo māju pārvaldnieku – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” 

(turpmāk – SIA “Saulkrastu komunālserviss”) par pieņemtiem Lēmumiem, un par viņu tiesībām, 

izteikt apsvērumus un viedokli.  

2018.gada 8.novembra vēstulē /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 

norāda, ka nepiekrīt izstrādātajam priekšlikumam, “jo tas ir ne tikai neloģisks un absurds, bet arī 

normatīvajiem aktiem neatbilstošs”. Zemesgabala īpašnieki iesniegumā izteica viedokli, ka 

Zemesgabals nav sadalāms un, lai nodrošinātu Alfrēda Kalniņa ielā 1 un 1A esošo daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju uzturēšanu, ir izmantojams pilnā apjomā. Iesniegumā ietverta atsauce uz 
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tiesvedību par pienākumu noslēgt zemes nomas līgumu, taču, minētajā lietā netika celta prasība 

par funkcionāli nepieciešamās platības atzīšanu, pārskatīšanu vai grozīšanu u.c. Prasības pamats 

ir parāda piedziņa. 

Pamatojoties uz 2018.gada 27.novembra Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu īpašuma 

tiesības uz Zemesgabala 174/2783 domājamām daļām ir nostiprinātas /vārds, uzvārds/. Līdz ar to, 

ar 2018.gada 13.decembra vēstuli (Nr.8.10.4/2018/IZ2148) Dome informēja viņu par 2018.gada 

29.augustā pieņemtiem Domes Lēmumiem, un informēja, ka viņai ir tiesības izteikt apsvērumus 

un viedokli par Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu. /vārds, 

uzvārds/ neizteica apsvērumus un viedokli par Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabalu. 

Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, Dome ar 2018.gada 8.oktobra vēstuli 

Nr.8.9/2018/IZ1673 “Par informācijas pieprasīšanu” lūdza SIA “Latvijas propāna gāze” (turpmāk 

– Sabiedrība) sniegt informāciju par Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrība informēja 

(11.10.2018. atbilde Nr.01-06/1053), ka Dzīvojamās mājas 1, īpašnieki neizmanto Sabiedrības 

pakalpojumus, bet Dzīvojamās mājas 2 īpašnieki izmanto Sabiedrības sniegtos pakalpojumus – 

gāzes saņemšanu pa cauruļvadiem no gāzes tvertnes un  šīs daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai ir 

nepieciešama gāzes tvertne un gāzes vads. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2018.gada 26.novembra vēstulē (Nr.197/01-9) atbilstoši 

savai kompetencei sniedza atbildi, ka ņemot vērā to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alfrēda 

Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, iedzīvotāji neizmanto pieslēgumu SIA “Latvijas Propāna gāze” gāzes 

tvertnei, šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamais zemes gabals būtu 

aptuveni 1669 m2. Attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, 

Saulkrastos, tās uzturēšanai nepieciešamo zemes gabala platību, jāņem vērā, ka šīs mājas 

iedzīvotāji autotransporta novietošanai izmanto visu tai atvēlēto platību, kā arī to, ka 2014.gada 

10.novembrī starp zemes gabala Nr.324F kopīpašniekiem ir noslēgts līgums par nekustamā 

īpašuma dalītas lietošanas kārtības noteikšanu, tad viņuprāt, dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamā zemes platība būtu aptuveni 3549 m2, jo SIA “Latvijas Propāna gāze” iekārtas un 

pieslēgums ir daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, un 348 m2 

zemes platība, saskaņā ar 2014.gada 10.novembrī starp zemes gabala Nr.324F kopīpašniekiem 

noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtības noteikšanu, pilnībā ir /vārds, 

uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ lietošanā. 

Uz augstāk minētā Tiesas lēmuma un izlīguma pamata, 2019.gada 15.aprīlī starp /vārds, 

uzvārds/ un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kā Dzīvojamo māju pārvaldītāju, tika noslēgts 

zemes nomas līgums Nr.18/19 (turpmāk – Zemes nomas līgums), kas noteic, ka Iznomātājs nodod, 

bet Nomnieks saņem nomas lietošanā nomas objektu. Nomas objekta robežas iezīmētas šim 

Līgumam pievienotajā plānā. Saskaņā ar līgumam pievienoto plānu A.Kalniņa ielas 1 kopējā 

nomas platība ir 1669 kvadrātmetri, savukārt A.Kalniņa ielas 1A kopējā nomas platība ir 3549 

kvadrātmetri. Nomājamā platībā nav ietverta zemes gabala Nr.324F, Saulkrasti, kadastra Nr 8013 

002 0177 platība 348 kvadrātmetra platībā. 

Nosakot funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības, pašvaldība ņem vērā 2015.gada 

8.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) noteikto. 

Atbilstoši Noteikumu 22.punktam, pašvaldība, pārskatot funkcionāli nepieciešamā zemes 

gabala platības atbilstoši valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, ievēro šajos noteikumos minētās prasības.  

Noteikumu 3., 4., 5., 6.punkts nosaka, ka funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā iekļauj 

zemi, uz kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai piesaistītā dzīvojamā māja, kā arī tās uzturēšanai, 

apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un 

komunikāciju elementi. Nosakot funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību, ņem vērā 

apbūves blīvumu un brīvās zaļās teritorijas rādītāju, nosakot funkcionāli nepieciešamo zemes 
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gabalu, papildus šo noteikumu 4.punktā minētajam nosacījumam ņem vērā arī attiecīgās 

dzīvojamās mājas stāvu un tajā esošo dzīvokļu skaitu, un funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā 

var tikt ietverta brīvā zaļā teritorija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgo teritorijas 

plānošanu, izmantošanu un apbūvi nav uzskatāma par publisko ārtelpu. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Likums) 

28.panta otrā daļa nosaka, ka nosakot privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo 

zemes gabalu, ņem vērā normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi 

noteikumus, it sevišķi: 

- esošo apbūvi (platību, uz kuras pilnībā vai daļēji atrodas tai piesaistītā ēka, kā arī tās 

uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešami infrastruktūras, 

labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas iekļauj arī ielu, braucamo ceļu vai 

piebrauktuvi, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi nav uzskatāma par publisko ārtelpu, ja no konkrētās ēkas tiek 

nodrošināta tieša pieeja attiecīgajai ielai, braucamam ceļam vai piebrauktuvei); 

- apbūves parametrus (noteikto apbūves blīvumu un brīvās zaļās teritorijas rādītāju 

kvartāla robežās); 

- pagalmu plānošanas noteikumus (piemēram, iekšējais pagalms būtu iekļaujams 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā, kā arī ar dzīvojamo māju saistītie 

labiekārtojuma elementi, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi, laukumi atkritumu konteineru 

izvietošanai un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas); 

- lai nodrošinātu piekļuvi, pieejamību transporta infrastruktūrai, nepieciešamo 

inženierkomunikāciju tīklu u.c; 

- to, lai pēc ēkas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas zemes gabala 

īpašniekam būtu iespēja izmantot atlikušo zemes gabala daļu atbilstoši noteiktajam 

lietošanas mērķim.  

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80130020177, atrodas Saulkrastu pilsētas teritorijā.  

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu SN 11/2017 „ Par Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 31. maija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7/2017§16), Zemesgabala plānotā (atļautā) izmantošana noteikta “Daudzstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijā” (DzD).  

Atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 198.punktam 

“Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no trīs un vairāk 

stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Maksimālais apbūves blīvums DzD teritorijā noteikts 40% , brīvās zaļās teritorijas rādītājs 35% . 

TIAN 215.punkts nosaka, ka  DzD teritorijās jāparedz atsevišķi rotaļu laukumi dažādu vecuma 

grupu bērniem. Kopējā rotaļu laukumu minimālā platība 0,4 – 0,6 m2 uz vienu iedzīvotāju. 

TIAN 216.punkts nosaka, ka DzD teritorijā jāparedz atkritumu konteineru laukumus. Pie 

atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.  

TIAN 217.punkts nosaka, ka jebkurai daudzdzīvokļu mājai jāparedz tāda minimālā zemes 

vienība, kas nodrošina normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par konkrētās 

teritorijas apbūves rādītājiem un autostāvvietām izpildi. 

Atbilstoši Noteikumu 7.punkta nosacījumiem attiecīgā zemes gabala platība drīkst būt 

mazāka par attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto jaunveidojamās zemes vienības 

minimālo platību, ja ir nodrošināta piekļuve tam piesaistītajai dzīvojamai mājai, tās uzturēšanai, 

https://likumi.lv/ta/id/276617#p4
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apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamajiem infrastruktūras, labiekārtojuma un 

komunikāciju elementiem. 

Zemesgabala atlikusī zemesgabala daļa 348 m² platībā nav nepieciešama esošās apbūves 

uzturēšanai, tomēr šajā procesā jāņem vērā Likuma 28.panta nosacījumi, - lai pēc privatizējamai 

dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas zemesgabala īpašniekam 

būtu iespēja izmantot atlikušo zemesgabala daļu atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim. Ņemot 

vērā esošo ēku un komunikāciju izvietojumu Zemesgabalā un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos noteikto, Zemesgabala daļa 348 m² platībā nav atdalāma un izmantojama kā atsevišķs 

īpašums.  

Ievērojot Noteikumus, Saistošos noteikumus, Teritorijas plānojumā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktos apbūves parametrus,, SIA “Latvijas Propāna”  

sniegto informāciju, SIA “Saulkrastu komunālserviss” sniegto viedokli, Zemes nomas līgumu, 

Saulkrastu novada būvvaldes sniegto informāciju, Dome 2020.gada 13.martā nosūtīja Dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajiem pārstāvjiem /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, un 

Zemesgabala īpašniekiem /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ vēstules 

(Nr.8.10.4/2020/IZ401,Nr.8.10.4/2020/IZ402,Nr.8.10.4/2020/IZ408,Nr.8.10.4/2020/IZ409,Nr.8.

3/2020/IZ432) ar priekšlikumu, lai to izvērtētu un sniegtu viedokli par Dzīvojamo māju 

funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.  

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotie pārstāvji nav izteikuši viedokli par 

Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. 

Ar 2020.gada 11.maija vēstuli Nr.8.10.4/2020/IZ713 un 2020.gada 12.maija vēstuli 

Nr.8.10.4/2020/IZ717, Zemesgabala īpašnieki atkārtoti bija informēti par priekšlikumu, un 

atkārtoti lūgti to izvērtēt un sniegt viedokli.  

Zemesgabala īpašnieks /vārds, uzvārds/ 2020.gada 21.maija iesniegumā izteica savu 

viedokli. /vārds, uzvārds/ informēja, ka 2019.gada 15.aprīlī Zemesgabals ar kadastra numuru 

80130020177, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saulkrastos, Alfrēda Kalniņa ielā 

1, 1A, pilnā apjomā (5218 m2 platībā) jau ir iznomāts abu šo dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu 

īpašumu īpašniekiem, un ka nomas objekts tika noteikts kā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

Alfrēda Kalniņa iela 1un 1A, Saulkrastos, funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Minēto 

līgumu no nomnieku puses parakstīja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA 

“Saulkrastu komunālserviss”.   

Zemesgabala īpašniece /vārds, uzvārds/ 2020.gada 1.jūnija iesniegumā izteica savu 

viedokli. /vārds, uzvārds/ informēja, ka pēc viņas rīcībā esošas informācijas, 2019.gada 15.aprīlī 

Zemesgabals ar kadastra numuru 80130020177, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Saulkrastos, Alfrēda Kalniņa ielā 1 un 1A, pilnā apjomā (5218 m2 platībā) ir iznomāts abu šo 

dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, un ka nomas objekts jau ir noteikts kā 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Alfrēda Kalniņa iela 1 un 1A, Saulkrastos, funkcionāli 

nepieciešamais zemes gabals.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot jautājumu par Dzīvojamo māju funkcionāli 

nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, izvērtējot iesniegtos Zemesgabala īpašnieku /vārds, 

uzvārds/ un /vārds, uzvārds/, Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju 

Ierosinājumos, SIA “Saulkrastu komunālserviss” paustos viedokļus, ar Tiesas lēmumu 

apstiprinātajā izlīgumā izteiktos motīvus, Zemes nomas līgumā noteikto, Teritorijas plānojumā 

noteikto, SIA “Latvijas Propāna gāze” sniegto informāciju, Dome secina, ka jānosaka Dzīvojamo 

māju funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus tādā veidā, lai visa Zemesgabala platība 5566 m² 

tiktu sadalīta uz Zemesgabala esošo ēku uzturēšanai, nosakot ēkām piesaistīto zemesgabala daļu 

platību samērīgi un proporcionāli katras ēkas apbūves laukumam, ņemot vērā ēku izvietojumu 

Zemesgabalā un piekļuves iespējas tām. 

Likuma 85.panta piektajā daļā noteikts, ka dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemes gabala pārskatīšana pabeidzama ne vēlāk kā divu gadu un sešu mēnešu laikā no dienas, kad 
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lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu 

kļuvis neapstrīdams. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 28.panta otro daļu, 85.panta pirmās daļas 2.punktu, piekto un sesto daļu, 

Administratīvā procesa likuma  70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumiem Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, Saulkrastu novada domes 2017.gada 

30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.SN 13/2017 “Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”, Saulkrastu novada domes saistošajiem 

noteikumiem SN 11/2017 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 

2017. gada 31. maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7/2017§16), un ņemot vērā Saulkrastu novada 

domes 2018.gada 29.augusta domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.717 “Par daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” un lēmumu Nr.718 “Par daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa ielā 1A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, un SIA “Latvijas Propāna gāze” sniegto 

informāciju,  

 

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. Apstiprināt dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, kadastra apzīmējums 8013 002 0177 

002, un Alfrēda Kalniņa iela 1A, kadastra apzīmējums 8013 002 0177 001, funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala plānu saskaņā ar pielikumu. Funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala robežas noteiktas zemesgabala ar adresi “Zemes gabals Nr.324F”, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0177, platība 5566 m2, robežās.  

2. Noteikt, ka dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

(kadastra apzīmējums 8013 002 0177 002) funkcionāli nepieciešamais zemesgabals ir 1669 

m², un dzīvojamai mājai Alfrēda Kalniņa iela 1A (kadastra apzīmējums 8013 002 0177 

001) funkcionāli nepieciešamais zemesgabals ir 3897 m². 

3. Lēmumu publicēt Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.  

5. Uzdot Administratīvai nodaļai triju darba dienu laikā pēc Saulkrastu novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas:  

5.1. elektroniski parakstītu lēmuma norakstu un pielikumu nosūtīt informācijai 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vzd@vzd.gov.lv. 

5.2 lēmuma norakstu un pielikumu nosūtīt zemes īpašniekiem /vārds, uzvārds/ uz 

deklarētās dzīvesvietas adresi: /adrese/ un e-pasta adresi:/e-pasts/, un /vārds, uzvārds/, uz 

deklarētās dzīvesvietas adresi: /adrese/. 

5.3. lēmuma norakstu un pielikumu nosūtīt dzīvojamās mājas Alfrēda Kalniņa iela 

1 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim /vārds, uzvārds/ uz adresi: /adrese/, un 

dzīvojamās mājas Alfrēda Kalniņa iela 1A dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim 

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

6. Administratīvās nodaļas Sabiedrisko attiecību speciālistam divu nedēļu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas dienas nodrošināt lēmuma publicēšanu Saulkrastu novada pašvaldības 

tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  

http://www.saulkrasti.lv/
mailto:vzd@vzd.gov.lv
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7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo 

un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona 

— pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās 

adreses]. 

 

Lēmums Nr.2159 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.50 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.57. 

 

§33 

Par 1.-4.klašu mācību procesa īstenošanu klātienē ārkārtas situācijas laikā 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, par Slimību profilakses un kontroles centra datiem, kuros epidemioloģiskie 

apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm. Izskaidro, ka 

ņemot vērā to, ka lēmums par mācību procesa īstenošanu klātienē ir jāpieņem vienu reizi nedēļā ir 

lietderīgi lēmuma pieņemšanu deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam. 

A.Horsts uzskata, ka šīs pilnvaras būtu nododamas Krīzes vadības grupai lēmuma pieņemšanai 

par mācību procesa īstenošanu klātienē vai arī šo lēmumu vajadzētu pieņemt deputātiem ārkārtas 

domes sēdē. 

N.Līcis izskaidro, ka sakarā ar to, ka Saulkrastu novada pašvaldība šīs nedēļas Slimību profilakses 

un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā informācijā nav iekļauta, mācības klātienē nevar 

notikt un Domei par to nav ko lemt, bet gadījumos, kad Saulkrastu pašvaldība būtu iekļauta šajā 

sarakstā, tad būtu nepieciešams lemt vai tomēr mācības būs klātienē vai attālināti. 

E.Grāvītis noskaidro skolu viedokli par šādu darba un mācību procesa raustīšanu un vai nebūtu 

lietderīgāk, ja mācības turpinātu veikt attālināti. 

O.Vanaga informē, ka kolēģi vēlētos, lai mācību process notiktu klātienē, bet uzskata, ka lielāka 

nasta, par šādu iknedēļas mācību procesa maiņu, ir skolēnu vecākiem. 

A.Dulpiņš noskaidro, ko darīt šajā brīdī, ja situācija ir pasliktinājusies šodien, vai skolu darbību 

turpināt pārējās dienas līdz nākamās nedēļa pirmdienai. 

Diskusija par mācību procesu īstenošanu esošajā situācijā. Diskusijā piedalās J.Miranoviča, 

A.Dulpiņš, O.Vanaga un N.Līcis. 

N.Līcis aicina nepieņemt sagatavoto lēmuma projektu par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 

pilnvarošanu lēmuma pieņemšanā. Noskaidro, vai ir nepieciešams lēmums par to, ka ar pirmdienu 

skolēni neapmeklē skolu. 

J.Miranoviča atbild, ka minētajā gadījumā lēmums nav jāpieņem. 

N.Līcis papildina, ja Saulkrastu novads atkal tiks pievienots sarakstam, tad ierosina sasaukt 

ārkārtas sēdi, kur lemtu, pēc kāda veida atsāktos mācības. 

A.Horsts informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu, par to, ka lēmumu pieņem krīzes vadības grupa 

attiecībā uz klātienes mācībām. 

O.Vanaga noskaidro, vai krīzes vadības grupa drīkst pieņemt šādu lēmumu, ja Ministru kabineta 

noteikumos ir noteikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu. 
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J.Miranoviča atbild, ka noteikumos ir teikts, ka lēmumu pieņem dibinātājs, bet viņš var pilnvarot 

kādu šī lēmuma pieņemšanai. Izsaka viedokli par iespēju veikt iknedēļas domes sēdes šajā 

situācijā, kurus varētu arī rādīt tiešraidē, lai vecāki un sabiedrība būtu informēti par aktuālo 

situāciju, attiecībā uz izglītību. 

N.Līcis piekrīt, ka ir jābūt komunikācijai ar sabiedrību un tai ir jābūt informētai. Uzskata, ka, ar 

deputātiem un skolas direktoriem, domes sēdē viedoklis būtu plašāks un būtu lielāka iespējamība 

izanalizēt situāciju, jo Krīzes vadības grupa ir vairāk vērsta uz tehniskiem jautājumiem. Aicina 

saglabāt, ka lēmumu pieņem, par mācību atsākšanu, domes ārkārtas sēdē un atsauc lēmuma 

projektu par priekšsēdētāja pilnvarojumu.  

Diskusija par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja pilnvarojuma atstāšanu. Diskusijā piedalās 

A.Dulpiņš un N.Līcis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par A.Horsta iesniegto priekšlikumu, par to, ka lēmumu pieņem 

krīzes vadības grupa attiecībā uz klātienes mācībām. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 2 (N.Līcis, 

O.Vanaga), „ATTURAS”- 2 (G.Lāčauniece, L.Vaidere), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, precizējot, ka tiek pilnvarota Saulkrastu 

novada domes krīzes vadības grupa pieņemt lēmumu attiecībā uz 1.-4.klašu mācību procesa 

īstenošanu klātienē ārkārtas situācijas laikā. 

 

2021.gada 19.februārī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra 

rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk-Rīkojums). Saskaņā ar 

grozījumiem Rīkojumā ar 2021.gada 22.februāri 1.-4.klašu grupās ir atsākts mācību process 

klātienē, ja a Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, 

ka kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 

000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, 

nepārsniedz 200. Vienlaikus grozījumi Rīkojumā noteic, ka izglītības iestādes dibinātājs pieņem 

lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra 

nedēļā. 

Saulkrastu novada izglītības iestāžu dibinātājs ir Saulkrastu novada dome, ņemot vērā to, ka 

lēmums par mācību procesa īstenošanu klātienē ir jāpieņem vienu reizi nedēļā ir lietderīgi lēmuma 

pieņemšanu deleģēt Saulkrastu novada domes krīzes vadības grupai. 

 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, lai nodrošinātu Rīkojuma 5.13.2.2 punkta izpildi, 

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

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- 1 (O.Vanaga), „ATTURAS”- 2 (N.Līcis, L.Vaidere), 

 

NOLEMJ:  

1. Pilnvarot Saulkrastu novada domes krīzes vadības grupu, sadarbībā ar izglītības iestāžu 

vadītājiem, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pieņemt lēmumu attiecībā uz 1.-4.klašu mācību 

procesa īstenošanu klātienē ārkārtas situācijas laikā; 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi N.Līcis. 
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Lēmums Nr.2160 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikumā” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane izskaidro, ka iepriekš tika veikti grozījumi, nosakot, ka vienīgais algotais amats ir 

Domes priekšsēdētājam, bet ir palikušas atsevišķas vietas, kur noteikumi netika noprecizēti. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ tiek svītrots, ja budžetā alga vietniekam ir paredzēta. 

N.Līcis izskaidro, ka vietnieks bija komiteju vadītājs un dažos punktos ir palikušas dažas nianses 

un pretrunas. Informē, kad būs gatava jaunā struktūra, tad iekšējie noteikumi vēlreiz būs 

jāpārskata. 

 

2020.gada 17.augustā ir apstiprināti Saulkrastu novada domes (turpmāk - Dome) iekšējie 

noteikumi Nr.IeN 17/2020 “Grozījumi Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikumā”, kas noteica, ka Domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē, ir domes 

priekšsēdētājs. 

Lai novērstu atsevišķu punktu neatbilstību iekšējo noteikumu jēgai un būtībai, 

nepieciešams precizēt iekšējos noteikumus, novēršot pretrunas. 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Grozījumi Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības 

un sociālo garantiju nolikumā”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2161 protokola pielikumā. 

 

§35 

Saulkrastu novada pašvaldības finansēto nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

izsludināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, stiprinātu un veidotu 

pilsonisko sabiedrību, veicinātu Saulkrastu novada atpazīstamību, veselīgu dzīvesveidu, vides 

aizsardzību un teritorijas labiekārtošanu, kā arī atbalstītu biedrību rīkotus kultūras un sporta 

pasākumus, pašvaldības 2021. gada budžetā paredzēti līdzekļi nevalstisko organizāciju projektu 

ideju īstenošanai 6 000 EUR apmērā. Saskaņā ar konkursa nolikumu, plānots atbalstīt nevalstisko 

organizāciju projektu idejas, nodrošinot projekta līdzfinansējumu līdz 95% apmērā no kopējām 

projekta izmaksām, nosakot, ka viena projekta līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 2000 

EUR.  
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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. Izsludināt Saulkrastu novada pašvaldības projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu 

konkursa nolikumu. 

3. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. marts. 

4. Noteikt projekta konkursa ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs: Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba 

Stjade; 

4.2. Komisijas locekļi: Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica; 

4.3. Būvvaldes arhitekts: Gints Pelčers. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2162 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par 01.02.2021. domes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2129 precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālās aprūpes mājas direktore Jogita Skujiņa izskaidro, ka lēmumā, divās pozīcijās, bija 

palikušas iepriekšējās algas. 

 

2021.gada 1. februāra domes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2129 “Par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu” 7.pielikuma (Sociālās aprūpes 

māja amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums 2021.gadam) 4. un 5.punktā 

konstatēta pārrakstīšanās kļūdas.  

Ņemot vērā konstatētās pārrakstīšanās kļūdas un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

72.panta pirmo 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. Veikt kļūdu labojumu 01.02.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2129 “Par Saulkrastu novada 

pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi 

par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu” 7.pielikuma 

4.punktā “Mēnešalga konkrēta amata 1 slodzei (euro)” skaitļus “715” aizstāt ar skaitļiem 

“765”, “Mēnešalga slodžu skaitam (euro)” skaitļus “715” aizstāt ar “765”, 5.punktā 

“Mēnešalga konkrēta amata 1 slodzei (euro) skaitļus “585” aizstāt ar “608” un mēnešalga 

slodžu skaitam (euro) skaitļus “3802,50” aizstāt ar skaitļiem “3952”, izsakot 7.pielikuma 

4. un 5.punktu šādā redakcijā: 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2163 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:23 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 03.03.2021. 

 

Nr.p.k. 
Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrēta 

amata 

1slodzei 

(euro) 

Mēnešalga 

slodžu 

skaitam 

(euro) 

4 39. 
Sociālais 

darbs  
II B 

Sociālais 

aprūpētājs 
3412 01 5 802 1 765 765 

5 39. 
Sociālais 

darbs  
I Aprūpētājs 5322 02 3 608 6,5 608 3952 


