
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 4.marts                                   Nr.5/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 4. martā plkst. 12:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 12:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Alens Horsts, Guna 

Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga 

 

Nepiedalās deputāti: 

Andris Dulpiņš (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Ervīns Grāvītis (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Bruno Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Zvejniekciema vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu  

2. Par ēkas Saulkrastos, Krasta ielā 11, kadastra apzīmējums 8013 001 0338 001, lietošanas 

veida maiņu  

3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus 

statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

 

§1 

Par Zvejniekciema vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai Zvejniekciema kultūras nams atbilst visām prasībām, kādas ir izvirzītas 

vēlēšanu laikam. 
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Vēlēšanu komisijas sekretāre Ilze Rupeika atbild, ka Zvejniekciema kultūras nams atbilst visām 

prasībām, jo Centrālā vēlēšanu komisija lūdza nodrošināt pietiekami plašas telpas, kuras ir 

vēdināmas, ar atsevišķu telpu, kurā būtu pieejama signalizācija, vēlēšanu urnu un zīmju 

glabāšanai, un pieeja iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.  

Diskusija par kārtību balsošanai mājās. Diskusijā piedalās A.Horsts, I.Rupeika un N.Līcis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Ar 2012.gada 27.decembra Saulkrastu novada domes (turpmāk - Dome) lēmumu Nr.17 

tika izveidoti Saulkrastu pašvaldības vēlēšanu iecirkņi: 

- Vēlēšanu iecirknis Nr. 768 - Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā; 

- Vēlēšanu iecirknis Nr.769 - Zvejniekciema vidusskolā, Atpūtas ielā 1, Zvejniekciemā, Saulkrastu 

pagastā, Saulkrastu novadā. 

Domē 2021.gada 16.februārī ir saņemts Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas iesniegums, 

kurā izteikts viedoklis, ka vēlēšanu iecirkņa saglabāšana Zvejniekciema vidusskolas telpās nebūtu 

atbalstāma sakarā ar COVID-19 speciālajām prasībām, kā arī to, ka šādā gadījumā tiks būtiski 

apgrūtināts skolēnu mācību gada noslēguma process. Tāpat Vēlēšanu komisija, ierosina vēlēšanu 

iecirkni 2021.gada pašvaldību vēlēšanām izvietot Zvejniekciema Kultūras namā, adrese : Atpūtas 

iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likums” 1.panta trešo daļu, 

 

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

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

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Veikt izmaiņas Vēlēšanu iecirkņa Nr.769 atrašanās vietā,  nosakot Vēlēšanu iecirknim 

Nr.769 atrašanās vietu - Zvejniekciema Kultūras nams, adrese: Atpūtas iela 1D, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei sagatavot lēmuma norakstu iesniegšanai 

Centrālai vēlēšanu komisijai. 

3. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai nosūtīt lēmuma norakstu Centrālai vēlēšanu komisijai. 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja. 

 

Lēmums Nr.2164 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par ēkas Saulkrastos, Krasta ielā 11, kadastra apzīmējums 8013 001 0338 001, lietošanas 

veida maiņu 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka likumā ir noteikts, ka ēku var lietot tikai tādam mērķim, kam tā ir 

nodota ekspluatācijā, šajā gadījumā, ēkā ir nodota ekspluatācijā kā kultūras nams, savukārt 

iesnieguma iesniedzējs vēlas māju pārvērst par dzīvojamo māju. Skaidro kārtību par lietošanas 

mērķa maiņu. 

A.Horsts uzskata, ka būtu jāinformē iesnieguma iesniedzējs par kārtību, kāda ir jāveic, lai īstenotu 

viņa ieceri. 

N.Līcis atgādina, ka ir jāmaina teritorijas plānojums. Skaidro, kad jaunā pašvaldība uzsāks 

teritorijas plānojuma izmaiņas, tad pašvaldība varēs izskatīt vai šajā teritorijā vēlēsies saglabāt 

publisko zonējumu vai atļaut dzīvojamo māju būvniecību, un ja minētais zonējums tiks mainīts, 
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tad zemes gabala īpašnieks varēs izstrādāt ēkas pārbūves projektu, proti, esošo publisko ēku 

paredzot pārbūvēt par dzīvojamo ēku, un kad ēka tiks nodota ekspluatācijā kā dzīvojamā ēka, tad 

tai mainīsies lietošanas mērķis. Noskaidro, vai iesnieguma iesniedzējs ir informēts par minēto 

kārtību. 

Administratīvās nodaļas juriste Vita Spitane atbild piekrītoši. 

N.Līcis ierosina papildināt lēmuma projekta lemjošo daļu ar 2.punktu šādā redakcijā: “2. Domes 

sēdes lēmumu Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt /vārds, uzvārds/ ierakstītā pasta 

sūtījumā”. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minēto papildinājumu.  

Noskaidro vai būve tiek izmantota projektētajam veidam vai tam mērķim, kam nodota 

ekspluatācijā. 

V.Spitane atbild, ka Būvniecības likums nosaka par ekspluatāciju, jāprecizē lēmuma 1.punkts. 

N.Līcis ierosina precizēt lēmuma projekta 1.punktu, norādot, ka būve izmantojama tam mērķim, 

kam tā ir nodota ekspluatācijā un atbilstoši Saulkrastu novada teritorijas plānojumam. Aicina 

nobalsot par lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome)  ir saņemti šādi /vārds, uzvārds/, personas kods 

[..] (turpmāk - Iesniedzējs)  iesniegumi, kuros  lūgts veikt Iesniedzējam piederošā nekustamā  

īpašuma Saulkrastos, Krasta ielā 11, (turpmāk - Ēka) pašvaldības noteikto ēkas (kods 12610102) 

statusa maiņu uz ēkas lietošanas veidu (kods 11100103):  

Iesniedzēja 2020.gada 31.augusta iesniegumā, kas Domē reģistrēts ar Nr. 

8.10.4/2020/IN3460, lūgts veikt Iesniedzējam piederošās Ēkas pašvaldības noteikto ēkas (kods 

12610102) statusa maiņu uz faktiski izmantojamo ēkas lietošanas veidu (kods 11100103). 

2020.gada 27.oktobrī Saulkrastu novada būvvalde (turpmāk -Būvvalde) ir sniegusi skaidrojumu 

(atbilde reģistrēta ar Nr. 14.3/2020/IZ285) norādot, ka “nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšana tiek veikta pamatojoties uz likumu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” un 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

ar likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.pantu zemes vienībai nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi  nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai 

izmantošanai vai likumīgi uzsāktai izmantošanai. Uz zemes gabala Krasta ielā 11, Saulkrastos, 

atrodas būve - kultūras nams, kas  nodota ekspluatācijā 1980.gada 30.decembrī. Atbilstoši 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumam zemes gabala Krasta iela 11, Saulkrastos, atļautā 

izmantošana noteikta Publiskās apbūves teritorija (P).   Būvniecības likuma 21.panta otrā daļa 

nosaka, ka ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam.”. 

Tāpat Būvvalde ir informējusi, ka Domei nav likumīga pamata mainīt ēkas  Krasta iela 11, 

Saulkrastos, būves kadastra apzīmējums 80130010338001, lietošanas veidu, kā arī ēkas 

īpašniekam  nav likumīga pamata izmantot to kā dzīvojamo  ēku. 

2020.gada 23.novembrī saņemts iesniegums, kas Domē reģistrēts ar Nr. 

8.10.4/2020/IN4859, ar kuru domes priekšsēdētājam apstrīd Būvvaldes 2020.gada 27.oktobra 

atbildes vēstuli Nr.14.3/2020/IZ285, kā arī lūdz veikt Iesniedzējam piederošā īpašuma 

Saulkrastos, Krasta ielā 11, pašvaldības noteikto ēkas (kods 12610102) statusa maiņu uz faktiski 

izmantojamo ēkas lietošanas veidu (kods 11100103). 23.12.2020 Nr. 8.11/2020/IZ2136 Dome ir 

sniegusi atbildi, kā arī atkārtoti informēja, ka tai nav likumīga pamata mainīt ēkas  Krasta iela 11, 

Saulkrastos, būves kadastra apzīmējums 80130010338001, lietošanas veidu. 

2021.gada 5.janvārī saņemts iesniegums, kas Domē reģistrēts ar Nr. 8.10.4/2021/IN110, ar 

kuru Iesniedzējs lūdz piešķirt Iesniedzējam piederošā īpašuma Saulkrastos, Krasta ielā 11, privātās 

dzīvojamās statusu (ēkas lietošanas veidu kods 11100103).  

2021.gada 29.janvārī Dome ir sniegusi atbildi Nr. 8.10.4/2021/IZ171, norādot, ka no 

iesniedzēja iesniegumam pievienotā Saulkrastu pilsētas domes 1997.gada 12.novembra lēmuma 

Nr.161 “Par kultūras nama privatizācijas uzsākšanu” neizriet pamatojums mainīt ēkas lietošanas 
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veidu. Tāpat vēstulē norādīta Būvvaldes 2020.gada 27.oktobra vēstulē Nr. 14.3/2020/IZ285 

minētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas kārtība.  

Gan būvvalde savās atbildes vēstulēs, gan Saulkrastu novada dome savās vēstulēs ir 

pamatojusies arī uz Administratīvās rajona tiesas 2019.gada 29.marta spriedums  (lieta 

Nr.A420250218) un  Administratīvā apgabaltiesas 2020.gada 2.janvāra spriedums  (Lieta Nr. 

A420250218 AA43-0133-20/18), kas apliecina, ka Domei nav tiesiska pamata mainīt ēkas Krasta 

iela 11, Saulkrastos, būves kadastra apzīmējums 80130010338001, lietošanas veidu. 

2021.gada 9.februārī Iesniedzējs ir iesniedzis iesniegumu “Par atbildes 8.10.4/2021/IZ171 

apstrīdēšanu (par ēkas statusa maiņu)”, kas Domē reģistrēts ar Nr. 8.10.4/2021/IN749. Šajā 

iesniegumā Iesniedzējs pārsūdz 2021.gada 29.janvāra atbildi Nr.8.10.4/2021/IZ171, kā arī lūdz  

veikt Iesniedzējam piederošā īpašuma Saulkrastos, Krasta ielā 11, pašvaldības noteiktais ēkas 

(kods 12610102) statusa maiņu uz ēkas lietošanas veidu (kods 11100103). Iesniedzējs lūgumu 

pamato ar “īpašuma pirkuma noteikumiem, kur īpašuma esošai statuss saglabājams 5 gadus 

saskaņā ar 1996.gada privatizācijas aģentūras noteiktajiem valsts un pašvaldību īpašumu 

pārdošanas noteikumiem, spēkā līdz 1998.gadam. Īpašuma pārdošanas datumu 

12.11.1997.apstiprina Saulkrastu pilsētas domes lēmums nr. 161.Par pilsētas kultūras nama 

privatizācijas uzsākšanu.”. Tāpat Iesniedzējs norāda, ka “Pārdodot īpašumu, saskaņā ar 

1996.gada privatizācijas aģentūras noteiktajiem valsts un pašvaldību īpašumu pārdošanas 

noteikumiem, pārdevējs un pircējs ir piekrituši pildīt visus pārdošanas pirkšanas noteikumus. Tajā 

skaitā noteikumus par īpašumā esošā statusa saglabāšanu 5.gadus. Beidzoties noteiktajam 

termiņam, īpašniekam vienpusēji ir tiesības noteikt īpašuma lietošanas statusu, lūdzot to mainīt uz 

lietošanai paredzēto bez papildus noteikumiem.” 

Iesniedzējs ar 2018.gada 17.aprīļa iesniegumu Administratīvajā rajona tiesā lūdza Domi 

mainīt pieteicējam piederošās ēkas Saulkrastos, Krasta ielā 11, kadastra apzīmējums 

8013 001 0338 001 (turpmāk – strīdus ēka), lietošanas veidu bez pārbūves no lietošanas veida ar 

kodu 12610102 (Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides 

pasākumu ēkas) uz lietošanas veidu ar kodu 11100103 (Individuālās dzīvojamās mājas un 

vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām). Administratīvā rajona tiesa 2019.gada 29.marta 

spriedumā  (lieta Nr.A420250218) nosprieda,  pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

251.panta sesto daļu, noraidīt /vārds, uzvārds/ pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Saulkrastu 

novada domei mainīt ēkas Saulkrastos, Krasta ielā 11, kadastra apzīmējums 8013 001 0338 001, 

lietošanas veidu bez pārbūves uz lietošanas veidu ar kodu 11100103. 

Dome konstatē, ka: 

- faktiskie apstākļi nav mainījušies, un atbilstoši  Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

(apstiprināts ar domes 2017.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.SN11/2017 ,,Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”) grafiskajai daļai ēka Saulkrastos, Krasta ielā 11 atrodas Publiskās 

apbūves teritorijā (P); 

- nedz Saulkrastu pilsētas lēmumos par privatizācijas projekta saskaņošanu, nedz pirkuma 

līgumos nav norādīts, ka nopirktajam īpašumam uz pieciem gadiem ir noteikts samazinātais 

izmantošanas apgrūtinājums, tādejādi iesniedzēja atsauce uz to, ka pārdošanas papildus saistībām 

ir iestājies noilgums, nav piemērojama. 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 

81.panta otrā daļas 1.punktu un 2017.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.SN11/2017 ,,Par 

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 

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

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

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Atstāt negrozītu 2021.gada 29.janvāra atbildi Nr.8.10.4/2021/IZ171, nosakot, ka būve 

izmantojama tam mērķim, kam tā ir nodota ekspluatācijā un atbilstoši Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumam. 

2. Domes sēdes lēmumu Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt /vārds, uzvārds/ 

ierakstītā pasta sūtījumā   

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

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. Saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo 

adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu 

administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas 

likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Lēmums Nr.2165 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus 

statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka saistošie noteikumi jāpapildina ar īslaicīgas ielu tirdzniecības vietām, līdz 3 

mēnešiem, kuru atrašanās vietas būs publiski redzamas, lai potenciālie tirgotāji var redzēt kur tās 

atrodas un ar kādām precēm, konkrētajā vietā, var tirgoties, un šos jautājumus izskata Atļauju 

komisija, bet, ja tirgotājs grib tirgoties ārpus šīm tirdzniecības vietām, tad katru jautājumu skata 

Domes sēdē. Aicina deputātus skatīt pēc kārtas katru tirdzniecības vietu un veikt tajos 

precizējumus. Kā pirmo aicina izskatīt Rīgas ielu 9A, Saulkrastos, kurā, uz doto mirkli, ir 

paredzētas 2 vietas un tajā varēs tirgoties ar suvenīriem ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku. 

A.Horsts aicina papildināt tirdzniecības vietā realizējamo preču grupu ar medu un medus precēm. 

N.Līcis piekrīt un aicina papildināt saistošos noteikumus, norādot, ka Rīgas ielā 9A, Saulkrastos 

ir iespējams tirgoties ar medu. Kā nākamo aicina izvērtēt tirdzniecības vietu pie Ainažu ielas 8, 

Saulkrastos un noskaidro, vai atstāt punktu, kurā minēts, ka šajā vietā iespējams tirgoties ar mājas 

apstākļos ražotiem pārtikas produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības. 

Diskusija par terminu “mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti” un minētās vietas pieprasīto 

izmantošanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis, S.Ozola – Ozoliņa, O.Vanaga un L.Vaidere. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns aicina, saistošajos noteikumos, visur, kur ir 

noteiktas adreses, norādīt, ka tās ir “pie” norādītās adreses un Atļauju komisija vai zemes ierīkotājs 

A.Blankenbergs ierādīs konkrēto vietu tirdzniecībai.  

N.Līcis aicina izsvītrot teikumu: “mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās 

lauksaimniecības produkcijas”. Norāda ka adresē Rīgas iela 9A, var būt gan Rīgas ielā 9A, gan pie 

Rīgas ielas 9A. Kā nākamo aicina izvērtēt tirdzniecības vietu pie Ainažu ielas 13b, Saulkrastos. 

Ierosina adresi precizēt norādot tajā arī kadastra numuru 80130020046 un, ka šajā vietā arī ir 

iespējams tirgoties ar medu. 



6 

 

Diskusija par tirdzniecības vietas atrašanās vietu Ainažu ielā 13b, Saulkrastos. Diskusijā piedalās 

A.Horsts un N.Līcis. 

A.Horsts ierosina papildināt tirdzniecības vietā realizējamo preču grupu ar pludmales 

piederumiem un ātro uzkodu pārvietojamo treileri. Noskaidro vai šajos noteikumos varētu ietvert 

punktu, ka treilera vieta būtu izsolāma uz ne vairāk kā 1 gadu. 

N.Līcis izskaidro, ka uz izsolāmajiem zemes gabaliem un pludmales nomām tiks sagatavoti 

atsevišķi noteikumi. Aicina norādīt, ka pie Ainažu ielas 13b, Saulkrastos būtu 4 tirdzniecīvas 

vietas, no kurām 2 vietas būtu paredzētas suvenīru un medus tirdzniecībai un otras 2 vietas 

pludmales piederumu, bezalkoholisko dzērienu, saldējuma un cukurvates tirdzniecībai. Kā 

nākamo aicina izvērtēt tirdzniecības vietu Neibādes ielā 2. 

Diskusija par adreses Neibādes iela 2 un Neibādes iela 3 precizēšanu un realizējamo preču grupām 

un tirdzniecības vietu skaitu. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis un A.Ancāns. 

N.Līcis kā nākamo aicina izvērtēt tirdzniecības vietu Ainažu iela 42A. 

L.Vaidere noskaidro, ja tiks atļauti plašāki pasākumi, vai tirgotāji papildus varēs pieteikties kā 

iepriekš tas tika darīts. 

N.Līcis atbild piekrītoši un izskaidro, ka noteikumos ir norādīts, ka pasākuma laikā atļaujas 

izsniedz kultūras centrs. Informē par estrādes tirdzniecības vietu daudzumu un komunikācijām. kā 

nākamo aicina izvērtēt tirdzniecības vietu Noliktavas ielā 10. 

A.Horsts aicina norādīt, ka minētā teritorija ir skeitlaukums.  

N.Līcis ierosina iekāvās, aiz adreses, norādīt, ka tas ir skeitlaukums. Kā nākamo aicina izvērtēt 

tirdzniecības vietu pie Bērzu alejas 1, Zvejniekciemā.  

A.Horsts ierosina, ka minētajā adresē nevajadzētu tirgoties. 

Diskusija par tirdzniecības vietas nepieciešamību Bērzu alejā, Zvejniekciemā. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, A.Horsts, S.Ozola – Ozoliņa, L.Vaidere un A.Deniškāne. 

N.Līcis ierosina precizēt, ka Bērzu alejā paredzēta pārtikas preču tirdzniecība, kurā tiek piedāvātas 

ātrās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni. Norāda, ka noteikumos ir arī jāprecizē termiņš, ka šīs 

ir īslaicīgas tirdzniecības atļaujas, ne ilgākas par 3 mēnešiem. 

Diskusija par pārvietojamo mazumtirdzniecību. Diskusijā piedalās G,Lāčauniece un N.Līcis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada dome 2015.gada 29.jūlijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. SN 

16/2015 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu 

novadā”.  

Lai sakārtotu pilsētas vidi un nodrošinātu vizuāli pievilcīgu ielu tirdzniecības vietu 

esamību, ir izstrādāts saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”” projekts, kas noteic pašvaldības izveidotās, 

speciāli ierīkotās publiskās ielu tirdzniecības vietas, kā arī tirdzniecības vietās realizējamo preču 

grupas, atļaujas termiņu un kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par tirdzniecības vietu izveidi, 

papildus  pašvaldības izveidotajām, speciāli ierīkotajām publiskās ielu tirdzniecības vietām, ja 

nekustamā īpašuma īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

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

 

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

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

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 “Saistošie noteikumi 

par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā””. 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2166 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis sniedz informāciju par Melnsila ielas seguma stāvokli un turpmākajām darbībām tās 

atjaunošanai. 

G.Lāčauniece noskaidro par Saules laukuma tirdzniecības vietām. 

N.Līcis atbild, ka decembrī tika lemts par tirdzniecības vietas pagarināšanu uz 1 gadu.  

 

Sēdi slēdz plkst. 12:47 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 09.03.2021. 

 


