
 
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 31. marts              Nr.7/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 31. martā plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:04 

 

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 (līdz plkst.16:33), Alens Horsts, Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Selga Osīte, Sandra 

Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina darba kārtības 15.jautājumu “Par atteikumu piešķirt pabalstu Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma kārtībā” izskatīt kā pēdējo jautājumu 

slēgtā domes sēdes daļā. 

N.Līcis aicina deputātus papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

• Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskās sacensībās  

• Par atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem iesniegšanu VARAM 

izvērtēšanai valsts aizdevuma piešķiršanai 

• Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publiskās apspriešanas organizēšanu 

neklātienes formātā 

• Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, 

Zvejniekciems, publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

• Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jaunsaules” publiskās 

apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā 

• Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem “Krasta priedes” un “Loči” 

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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• Par 27.01.2021. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.SN2/2021 ,,Kārtība, 

kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ atcelšanu 

• Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības 

zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām” apstiprināšanu 

• Par lēmuma, kas ietverts Saulkrastu novada domes 02.02.2021.gada 2.februāra vēstulē 

Nr. 8.9/2021/IZ179 apstrīdēšanu 

• Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

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

 

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

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

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

pieņemšanā nepiedalās S.Osīte, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.02.2021. domes sēdes un 04.03.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi un kapitālsabiedrību gada pārskatiem  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par Saulkrastu novada pašvaldība nekustamā īpašuma (kad. Nr.80130033065)  zemes vienības 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nodrošinājuma valsts aģentūrai  

4. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos  

5. Par ielas nosaukuma maiņu  

6. Par adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu  

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

8. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

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

noteikšanu  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

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

noteikšanu  

12. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības likvidēšanu un izslēgšanu no grāmatvedības 

bilances  

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

13. Par nolikuma "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos" apstiprināšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes mājas budžetam  

15. Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021.gada 

konkursa izsludināšanu  

16. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu  projektam "Gājēju infrastruktūras izbūve Upes 

ielā” īstenošanai  

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala ,,Starpgabals 9’’, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
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18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 2/2019 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei”” apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2020.gada 28.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

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

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

precizēšanu  

21. Par  grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā  

22. Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas amatu sarakstā  

23. Par Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanu  

24. Par speciālās piemaksas noteikšanu un amatu saraksta apstiprināšanu ārkārtējās situācijas 

laikā  

25. Par grozījumiem 2021.gada Sociālā dienesta budžeta plānā  

26. Par grozījumiem 2021.gada Pašvaldības policijas budžeta plānā  

27. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

28. Par grozījumiem 2020. gada 25.novembra domes sēdes lēmumā Nr.2030 

(Prot.Nr.35/2020§12) "Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas 

dokumentu izstrādes uzsākšanu"  

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

30. Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

31. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim S.Petrikam  

32. Par Saulkrastu sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas kabinets” nolikuma 

apstiprināšanu  

33. Par grozījumiem PII “Rūķītis” darbinieka mēnešalgu sadalījumā 2021.gadā  

Piebalsojamie jautājumi: 

34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskās sacensībās  

35. Par atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem iesniegšanu VARAM 

izvērtēšanai valsts aizdevuma piešķiršanai 

36. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publiskās apspriešanas organizēšanu 

neklātienes formātā 

37. Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, 

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

38. Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jaunsaules” publiskās apspriešanas 

organizēšanu neklātienes formātā 

39. Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem “Krasta priedes” un “Loči” 

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

40. Par 27.01.2021. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.SN2/2021 ,,Kārtība, kādā 

iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ atcelšanu 

41. Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām” apstiprināšanu 

42. Par lēmuma, kas ietverts Saulkrastu novada domes 02.02.2021.gada 2.februāra vēstulē Nr. 

8.9/2021/IZ179 apstrīdēšanu 

43. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
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Slēgtā domes sēdes daļa 

44. Par atteikumu piešķirt pabalstu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma kārtībā  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 24.02.2021. domes sēdes un 04.03.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi un kapitālsabiedrību gada pārskatiem 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 24.02.2021. domes sēdes un 

04.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 

iepriekšējās Domes sēdes 25. un 26. jautājumi, kuri ir darba procesā. Informē par notiekošajiem 

būvdarbiem un iepirkumiem Saulkrastu novadā. 

N.Līcis informē par apjomīgu stāvvietas būvniecības Saulkrastos gar Ainažu ielu, no Vāravas 

stāvlaukuma līdz Vidrižu ielai. 

A.Horsts noskaidro par Rožu bulvāra jautājuma virzību. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirki nav izdevies vienoties ar Latvijas valsts ceļiem par sakārtota 

tilta un ceļa seguma nomaiņas pārņemšanu pašvaldības bilancē un nav saņemta atbilde no Latvijas 

valsts autoceļiem par lūgumu uzstādīt apgaismojumu, ņemot vērā to, ka ceļš atrodas viņu īpašumā. 

A.Horsts lūdz, lai tiklīdz tiek saņemta atbilde, tā tiktu iepazīstināta arī ar deputātiem. Noskaidro 

jautājumu par Melnsila ielu. 

A.I.Zaharāns atbild, ka tika brīdināti nomnieki par esošo bedru un bojājumu novēršanu, un Dome 

ir vērsusies pie neatkarīgajiem ekspertiem, kuri pārbaudīs asfalta biezumu visā ceļa garumā un 

izvērtēs gan projektu, gan būvnieka darbu. 

Diskusija par Melnsila ielas remontdarbiem. Diskusijā piedalās A.Horsts un A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis noskaidro vai ekspertiem tiks uzdots izvērtēt tikai asfaltbetona seguma biezumu vai arī 

visas ceļa klātnes izbūves kvalitāti. 

Diskusija par asfalta darba izbūves kvalitāti un projekta dokumentāciju. Diskusijā piedalās 

A.I.Zaharāns, E.Grāvītis, N.Līcis un B.Veide. 

A.I.Zaharāns informē par Saulkrastu komunālservisa gada pārskatu. Ziņo, ka Saulkrastu slimnīcas 

gada pārskats tiks apstiprināts dalībnieku sapulcē š.g. 6.aprīlī. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča sniedz ziņojumu par saņemto izvērtējumu par 

PSIA “Saulkrastu slimnīca” pārveidi par pašvaldības aģentūru un sagatavoto reorganizācijas 

plānu. 

A.Horsts noskaidro kādi ir termiņi. 

J.Miranoviča atbild, ka uz doto mirkli ir publicēts paziņojums Latvijas Vēstnesī, ar aicinājumu 

kreditoriem pieteikties un informē, ka 2 mēnešu laikā ir jāsagatavo nepieciešami dokumenti. 

S.Ancāne informē, ka Saulkrastu slimnīca ir gatava turpmākajam procesam un cer, ka 

darbiniekiem no izmaiņām necietīs un Saulkrastu iedzīvotāji saņems pilnvērtīgus pakalpojumus 

arī turpmāk. 

A.Horsts noskaidro vai Sējas novads ir informēts, ka viņiem atkritumu apsaimniekotājs būs SIA 

“ZAAO” un, ka mainīsies atkritumu apsaimniekošanas kārtība un, visticamāk, arī tarifi. 

N.Līcis atbild, ka tas būs jauno deputātu jautājums. 

Diskusija par katlu māju un siltumenerģijas tarifu Saulkrastu novadā. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

A.I.Zaharāns, N.Līcis un SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada pašvaldība nekustamā īpašuma (kad. Nr.80130033065)  zemes 

vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nodrošinājuma valsts aģentūrai 
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Ziņo N.Līcis. Dod vārdu Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo 

rezervju departamenta vadītāja pienākumu izpildītājam Jānim Šlosbergam. 

J.Šlosbergs sniedz informāciju par projektu jauna glābēju depo būvniecībai Saulkrastos. Ziņo, ka 

ēkai ir jābūt gatavai līdz 2022.gada beigām. Sniedz prezentāciju par jaunā glābēju depo ēkas 

iespējamo izskatu. 

O.Vanaga noskaidro cik aptuveni ilgs laiks nepieciešams minētā depo uzbūvei un vai ir plānots 

palielināt Saulkrastos brigāžu skaitu. 

J.Šlosbergs atbild, ka ēku paredzēts būvēt no iepriekš fabrikā uzbūvētiem prefabricētajiem 

saliekamajiem dzelzsbetona gabaliem un celtniecība neaizņem, uz vietas objektā, vairāk kā 8 

mēnešus ar visu pamata izveidi. Ziņo, ka pagaidām nav paredzēts ne samazināt ne palielināt 

brigāžu skaitu. 

O.Vanaga noskaidro, vai esošais depo ir pašvaldības īpašums. 

N.Līcis atbild noraidoši, informē, ka tas ir valsts īpašums. 

J.Šlosbergs izskaidro, ja notiks RRF programma, tad Nodrošinājuma valsts aģentūra griezīsies 

Saulkrastu pašvaldībā ar lūgumu ļaut veco depo ēku nojaukt un zemes gabalu atsavināt. 

A.Horsts noskaidro vai ir redzējuši potenciālo zemes gabalu dabā, vai tā atbilst visam prasībām un 

kādas komunikācijas būtu nepieciešamas. Informē, ka esošajā ūdens tīklā, ugunsdzēsējiem ņemot 

ūdeni, daudzīvokļu namos uz brīdi, samazinoties spiedienam, pazūd ūdens piegāde. 

J.Šlosbergs izskaidro, ka par tīkliem detalizētu atbildi sniegt nevarēs, bet informācija tiek 

apkopota. Informē, ka zina, ka uz zemes gabala atrodas mežs, bet netiek saskatīti milzu šķēršļi. 

S.Ancāne noskaidro vai tiek izskatīts jautājums, ka minētajā depo varētu atrasties arī ātrās 

palīdzības brigāde. 

J.Šlosbergs atbild, ka daudzos jaunajos depo ir paredzēts izvietot atbalsta punktus Valsts policijai 

un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem, bet Saulkrastos NMPD uzsvēra, ka viņiem 

nav nepieciešamas telpas šajā depo. 

Diskusija par zemesgabala platību un depo paredzamo atrašanās vietu. Diskusijā piedalās 

E.Grāvītis, J.Šlosbergs un N.Līcis. 

 

2021.gada 26.februārī no Nodrošinājuma valsts aģentūras ir saņemts iesniegums Par zemes 

vienību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecībai, kurā lūgts piešķirt 

Saulkrastu novada domes īpašumā esošo zemes vienības (kad. Nr.80130033065) daļu ap 10 000 

m² platībā jauna administratīvā kompleksa būvniecībai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

6.punktu, 5.panta pirmo daļu un 42.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 

Zemes ierīcības likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta 4.punktu un 6.pantu, Saulkrastu novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, izdruku no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamo īpašumu Rīgas 

ielā 86B, Saulkrastos (kadastra Nr.80130033065), kas ierakstīts Saulkrastu pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000416863, un Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

17.03.2021 atzinumu (Prot.Nr.3/2021§15), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums Rīgas ielā 

86B, Saulkrastos (kadastra Nr.80130033065), kas sastāv no zemesgabala 2.0496 ha platībā, 

zemesgabala daļa 1 ha platībā, kas atrodas blakus Siguldas ielai, ir nepieciešams likuma 
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“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās 

funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība) – izpildes nodrošināšanai. 

2. Nodot Nodrošinājuma valsts aģentūrai uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstīta 

nekustamā īpašuma Rīgas ielā 86B, Saulkrastos (kadastra Nr.80130033065) zemesgabala 

daļu 1 ha platībā (saskaņā ar pielikumu) jauna glābēju depo būvniecībai, platība tiks 

precizēta pie būvprojekta izstrādes. Pielikuma plānā nododamā zemesgabala daļa uzrādīta 

ar apzīmējumu “1” (turpmāk – zemesgabala daļa “1). 

3. Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļai izstrādāt zemes ierīcības projektu, 

atdalot no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 86B, Rīgā (kadastra Nr.80130033065), sastāvā 

esošā zemesgabala zemesgabala daļu ’’1’’ un  to reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, 

piešķirot adresi un lietošanas mērķi. 

4. Noteikt, ka visus izdevumus saistībā ar nekustamā īpašuma Rīgas ielā 86B, Saulkrastos 

(kadastra Nr.80130033065), sastāvā esošā zemesgabala sadali un zemesgabala daļas “1” 

sadalīšanu sedz Saulkrastu pilsētas pašvaldība.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2173 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2021.gada 18.februārī iesniegts /vārds, uzvārds/ iesniegums ar 

ierosinājumu grozīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumu īpašuma Katrīnbādes iela 4, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130031815, teritorijā, 

mainot teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) zemes gabala izmantošanu “Publiskās 

apbūves teritorija” (P3), kur atļautais apbūves augstums noteikts 2 (divi) stāvi uz “Publiskās 

apbūves teritorija” (P) ar atļauto apbūves augstumu 3 (trīs) stāvi. Zemes gabala platība 0,0957 ha. 

Saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 17.03.2021. sēdes atzinumu par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Katrīnbādes iela 4, Saulkrastos (protokols 

Nr.3/2021§3), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

23.panta ceturto daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu 

un 132.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Katrīnbādes iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra apzīmējums 80130031815, ar mērķi izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu “Publiskās apbūves 

teritorija” (P3) uz “Publiskās apbūves teritorija” (P). 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju. 
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4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar izstrādes ierosinātāju /vārds, 

uzvārds/, četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā 

“Saulkrastu domes ziņas”.  

 

Lēmums Nr.2174 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par ielas nosaukuma maiņu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 08.03.2021. iesniegumu 

par ielas nosaukuma maiņu Viļa Lāča ielai, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, Saulkrastu novada 

dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domes tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā “Jautā pašvaldībai” 2020.gada 

11.septembrī tika saņemts jautājums, “kad tiks pārdēvēta komunista un pretlatviskā 

rakstnieka Viļa Lāča iela Saulkrastos” un norāde, ka “pirms gada Domei tika uzdots 

šāds pats jautājums uz kuru tika sniegta atbilde, ka būs iedzīvotāju aptauja. Aptauja 

JOPROJĀM nekāda nav bijusi, lai gan, kad jauca Ļenina pieminekļus 90tajos vai tad 

arī bija jārīko iedzīvotāju aptaujas? Saulkrasti ir vienīgā pašvaldība palikusi Latvijā, 

kurā joprojām ir iela šī noziedznieka vārdā. Viņš personīgi lika savu parakstu uz 

tūkstošiem pavēļu par latviešu izsūtīšanu uz Sibīriju”; 

2. 2020.gada 15.septembrī Domes priekšsēdētājs N.Līcis iesniedza Domei iesniegumu 

“Par Viļa Lāča ielas nosaukumu”, kuram bija pievienots vēsturnieka Edgara Engīzera 

viedoklis par Viļa Lāča ielu ar norādi, “ka pret demokrātiju vērsušos un noziegumus 

pastrādājušu personu glorifikācija caur viņu vārdu iemūžināšanu publiskās telpas 

objektu (tostarp ielu) nosaukumos neatbilst demokrātiskas valsts un sabiedrības 

interesēm”, pētniecības centra “Sociālās atmiņas” viedoklis, kurā norādīts “Par Viļa 

Lāča vārda piešķiršanu vai atteikšanos no tā ir jālemj Saulkrastu novada 

iedzīvotājiem, it īpaši tiem, kuri dzīvo uz Viļa Lāča ielas vai kuriem tur ir īpašums. 

Iesakām aptaujāt šās ielas un tās tuvumā esošo ielu iedzīvotājus un/vai rīkot publisko 

diskusiju”, Delfi raksts par V. Lāča ielu Saulkrastos, kurā iespējams iepazīties ar 

Latvijas okupācijas muzeja viedokli; 

3. Domes priekšsēdētāja 2020.gada 15.septembra iesniegums tika izskatīts 2020.gada 

16.septembra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, kurā tika 

pieņemts atzinums jautājumu pieņemt zināšanai un noskaidrot kompetento institūciju 

viedokli; 

4. 2020.gada 14.oktobra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē 

jautājums par Viļa Lāča ielas nosaukumu tika skatīts atkārtoti un tika pieņemts 

komitejas atzinums par jautājuma izskatīšanu kārtējā Domes sēdē, t.i., 2020.gada 

28.oktobrī; 

5. Ņemot vērā kompetento institūciju saņemtos ieteikumus par iedzīvotāju viedokļu 

noskaidrošanu un ievērojot valstī izsludinātos ierobežojumus COVID - 19 

ierobežošanai, tika veiktas nepieciešamās darbības, lai organizētu telefonaptauju par 

http://www.saulkrasti.lv/
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ielas nosaukuma maiņu, kas tika īstenots 2021.gada 3.februārī, kopumā aptaujājot 7 no 

8 mājsaimniecībām, kas atrodas Viļa Lāča ielā; 

6. 2021.gada 10.februārī jautājums par Viļa Lāča ielas nosaukuma maiņu tika izskatīts 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā, pieņemot atzinumu par sabiedriskās 

aptaujas organizēšanu Saulkrastu novadā par V.Lāča ielas jauno nosaukumu; 

7. Domes tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv 2021.gada 10.februārī tika publicēta 

informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem izteikt viedokli par iespējamiem Viļa Lāča 

ielas nosaukuma maiņas variantiem Saulkrastos. Aptaujas ilgums līdz 2021.gada 

28.februārim; 

8. 2021.gada 17.martā jautājums par Viļa Lāča ielas nosaukuma maiņu tika izskatīts 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā. Ņemot vērā, ka Vītiņu ielas nosaukums 

jau ir vēsturisks un, lai nezaudētu nosaukumu, komitejā tiek pieņemts 

atzinums mainīt Viļa Lāča ielas nosaukumu uz Vītiņu ielu;  

9. Dome konstatējusi, ka Viļa Lāča ielas turpinājumā ir Vītiņu iela, kurā ielas adresācija 

neatbilst Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 

normām un mainot nosaukumu Viļa Lāča ielai uz Vītiņu iela, tādējādi tiktu arī 

sakārtota, atbilstoši normatīvajiem aktiem, esošā Vītiņu ielas numerācija .  

Pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 

698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu un atbilstoši 2021.gada 17.marta Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (prot.Nr.03/2021§5), 

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330040616 piešķirt nosaukumu Vītiņu iela, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.3737 ha. 

2. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr.80130050270 piešķirt nosaukumu Vītiņu iela, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.6325 ha, reģistrējot 

NĪVKIS (Nekustamo īpašumu Valsts kadastra informācijas sistēma) kā trešo zemes 

vienību pie īpašuma ar kadastra Nr.80130050176. 

3. Novada attīstības nodaļai veikt īpašuma pārreģistrāciju zemesgrāmatā. 

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai informēt Saulkrastu novada mājas lapā 

www.saulkrasti.lv un vietējā laikrakstā par adresācijas maiņu.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2175 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma 

speciālista 08.03.2021. iesniegumu par adreses maiņu nekustamajiem īpašumiem Viļa Lāča ielā 

http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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un Vītiņu ielā, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē, protokols Nr.3/2021§5, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. 

noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 3., 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 

objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese 

neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 14. un 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu 

teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā 

tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju,  

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un 

piešķirt jaunas adreses Saulkrastu pilsētā un Saulkrastu pagastā. 

2. Mainīt nosaukumus nekustamajiem īpašumiem Saulkrastu pilsētā un Saulkrastu pagastā. 

3. Likvidēt esošās adreses un nosaukumus Saulkrastu pilsētā un Saulkrastu pagastā, 

Saulkrastu novadā. 

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

kac.riga@vzd.gov.lv. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2176 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 23.02.2021. iesniegumu, par 

zemes vienību apvienošanu Divdesmit otrā iela 50, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

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

1. Pēc Valsts Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma Divdesmit otrā iela 50, Pabaži, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330040417, īpašnieks ir /vārds, 

uzvārds/ (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.3741). 

2. Zemes īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80330040417 

un 80330040554. 

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,  

- 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.3/2021§8), 

 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašuma Divdesmit otrā iela 50, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra Nr.80330040417) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

80330040417, zemes platība 0.0715 ha, un 80330040554, zemes platība 0.026 ha, 

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

2. Apvienotajai zemes vienībai, piešķirt adresi Divdesmit otrā iela 50, Pabaži, Saulkrastu 

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

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,0975 ha. 

3. Administratīvajai nodaļai 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 elektronisko pasta adresi – 

kac.riga@vzd.gov.lv. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2177 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka 

iesniedzējs ir lūdzis zemes gabalu sadalīt 4 daļās, bet izskatot jautājumu komitejā, tika secināts, 

ka ir nepieciešams arī caurbraucamais ceļš uz kuru patreiz ir servitūts, tad ir atsevišķi jāizveido arī 

ceļa zemes vienība, un zemes gabalu var sadalīt tad 3 daļās. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, 12.02.2021. iesniegumu par zemes ierīcības 

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

novads, pamatojoties uz: 

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

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- saskaņā ar 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.3/2021§9), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

mailto:kac.riga@vzd.gov.lv
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NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamam īpašumam ,,Kalnavoti”, kadastra apz. 80330011277, 

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

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

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

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2178 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Meto Pro V” pārstāves 03.03.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 82, Saulkrasti, 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 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 

(Prot.Nr.3/2021§10), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

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

īpašumam Rīgas iela 82, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130030307). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1, kadastra apz.80130030298, - 

Rīgas iela 82E, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. Noteikt dalīto lietošanas mērķi -

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.1985 ha. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2, kadastra apz. 80130030299, 

– Rīgas iela 82D, Saulkrasti, 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 0.1982 

ha. 

4. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.3, kadastra apz. 80130030300, 

un uz zemes gabala ēkām un būvēm – Rīgas iela 82C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 
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2160. Noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, 

platība 0.2772 ha. 

5.  Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par divām adrešu piešķiršanām 

elektroniski nosūtīt SIA “Meto Pro V” uz e-pastu: metopro@metopro.lv. Pēc maksājuma 

uzdevuma saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, lēmumu 

elektroniski nosūtīt SIA “Meto Pro V” un pa pastu /vārds, uzvārds/ uz deklarēto 

dzīvesvietas adresi /adrese/ un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi /adrese/. 

6. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

7. 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.2179 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot sertificēta mērnieka 10.03.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Silciema iela, Silmala, 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” 10.punktu, kas nosaka, ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir 

nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, 

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 

17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 

(Prot.Nr.3/2021§11), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt A/S “Mērniecības centrs MC” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Silciema iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.Nr.80330021987). 

2. Piešķirt nosaukumu zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1, kadastra 

apz.80330022003, Silciema iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

Noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā, kods 1101, platība 1.923 ha.  

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2, kadastra apz. 80330022004, 

– Amulas iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt 

lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.0438 ha. 

mailto:metopro@metopro.lv
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4. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.3, kadastra apz. 80330022005, 

– Liepupes iela, Silmala, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt 

lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101, platība 0.4788 ha. 

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt A/S “Mērniecības 

centrs MC” uz e-pastu info@mercentrs.lv. 

6. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

7. 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.2180 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas 10.03.2021. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jāņkalni”, Astra, 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 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (Prot.Nr.3/2021§12), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam ,,Jāņkalni, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80330030886). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 un ēkām un būvēm, kadastra 

apz.80330033099, - ,,Jāņkalni’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

Noteikt lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.6 ha. 

Zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 un ēkai, kadastra apz. 

80330033100, – ,,Jaunie Jāņkalni’’, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 

2160. Noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, 

platība 0.2 ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par jaunas adreses piešķiršanu 

elektroniski nosūtīt SIA “Energoplāns” uz e-pastu: energoplans1@gmail.com. Pēc 

mailto:info@mercentrs.lv
mailto:energoplans1@gmail.
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maksājuma uzdevuma saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, 

lēmumu elektroniski nosūtīt SIA “Energoplāns” uz e-pastu: energoplans1@gmail.com. 

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.2181 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības likvidēšanu un izslēgšanu no grāmatvedības 

bilances 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka bija kļūda kadastra kartē. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta 26.02.2021. iesniegumu Nr.2-04-R/103 par kadastra datu 

aktualizāciju, Saulkrastu novada dome konstatē, ka zemes vienība 80330030442 izveidota un 

piekritīga Saulkrastu novada pašvaldībai pamatojoties uz 29.04.2020. Saulkrastu novada domes 

lēmumu Nr.1712 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Saulkrastu 

pašvaldībai”. Saskaņā ar veikto zemes īpašumu kadastrālo uzmērīšanu, secināts, ka zemes vienība 

pārklājas ar zemes vienību “Liepas”, Astra, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apz.80330030955, un kadastra informācijas sistēmā veikta datu labošana. 

Pamatojoties uz: 

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantu ,,ja Valsts zemes dienests 

konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati 

reģistrēti vai aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos 

kadastra datus, tos aktualizējot’’,  

- likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu, 

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

budžeta iestādēs” otro nodaļu, 

- Saulkrastu novada domes 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (Prot.Nr.3/2021§13), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Likvidēt zemes vienību 80330030442, platība 0.037 ha, kas bija reģistrēta nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.80330030659 sastāvā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 

piekritīga Saulkrastu novada pašvaldībai. 
2. Dzēst no Saulkrastu grāmatvedības bilances zemes vienību 80330030442, kartiņas 

Nr.9806, platība 0.37 ha, vērtība 2276 euro. 
3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2182 protokola pielikumā. 

mailto:energoplans1@gmail.
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§13 

Par nolikuma "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos" apstiprināšanu 

 

Ziņo O.Vanaga. 

 

2019. gada 17. aprīlī starp Saulkrastu novada domi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu 

tika noslēgts sadarbības līgums Nr. Nr.P6-13/14-2019 par Eiropas savienības struktūrfondu 

projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, kurā viena no 

plānotajām aktivitātēm ir jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšana pašvaldībā, 

paredzot  projektu konkursu izsludināšanu nevalstiskajām organizācijām.  

ESF atbalsts 100% apmērā vienam projektam sastāda 4600,00 EUR. 2021.gadā, pēc 

apstiprinātās IKVD kvotas Saulkrastu novadam, paredzēts atbalsts vienam projekta iesniegumam.

  

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas 2021.gada 17.marta atzinumu (protokols Nr.3/2021§2),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa nolikumu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

2. Izveidot projekta vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

- Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Aivija Kokare; 

- Saulkrastu sporta un ģimeņu centra projektu vadītāja darbā ar ģimenēm Ingūna 

Feldmane; 

- Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļas vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste Asnate Rancāne. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2183 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes mājas budžetam 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro kādas problēmas ir automašīnas durvīm. 

N.Līcis atbild, ka vienām durvīm bija bojāts apšuvums, kuru nepieciešams atjaunot. 

 

Izskatot Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vadītājas 09.03.2021. iesniegumu par līdzekļu 

piešķiršanu iestādes nodotās automašīnas VW CRAFTER uzturēšanai 2021.gadā, kas izskatīts 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2021. sēdē (protokols Nr.3/2021§3), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 735,00 EUR, lai veiktu 

automašīnas VW CRAFER durvju remontu, OCTA iegādi un riepu nomaiņu. 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu pozīcijas “Sociālā 

aprūpes māja” (Struktūrvienība 09, Valdības funkcija 10.200)   budžeta izdevumu plānu 

ekonomiskās klasifikācijas kodā 2242 (Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts)  par 

735,00 EUR, lai uzturētu automašīnu.  

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, iekļaujot 2. 

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2184 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021.gada 

konkursa izsludināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka 2020.gadā tika apstiprināti 

iekšējie noteikumi par biznesa ideju konkursu izsludināšanu nolikumu, kurā ir noteikts, ja 

pašvaldību budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi šim konkursam, Dome var lemt par konkursa 

izsludināšanu, ņemot vērā, ka šogad ir ieplānoti līdzekļi 2000 EUR apmērā, tad ierosina Domi 

pieņemt lēmumu par konkursa izsludināšanu, nosakot, ka pretendents šos pieteikumus iesniedz 

līdz 1.maijam. 

N.Līcis ierosina, ja būs pietiekošs daudzums interesentu un projekti būs kvalitatīvi, tad komitejā 

izskatīt jautājumu par vairāku projektu atbalstīšanu, piešķirot tam papildus līdzekļus.  

E.Grāvītis noskaidro, vai pieteikuma iesniegšanas termiņu nevajadzētu noteikt garāku. 

Diskusija par pieteikuma iesniegšanas termiņu. Diskusijā piedalās N.Līcis, M.Petruševica un 

O.Vanaga. 

N.Līcis ierosina noteikt, ka pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 10.maijam.  

 

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos, atbalstītu jaunas biznesa idejas un 

tautsaimniecības attīstību novadā, Saulkrastu novada domes 2021.gada budžetā ieplānots 

finansējums 2000.00 EUR apmērā biznesa ideju granta konkursa īstenošanai.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2020.gada 25.marta iekšējo noteikumu Nr. IeN 

7/2020 “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā” konkursa 

nolikumu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 17. marta atzinumu (protokols 

Nr.3/2021§6),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izsludināt 2021.gada projektu konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības 
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uzsākšanai Saulkrastu novadā”. 

2. Noteikt, ka projektu konkursam paredzētie finanšu līdzekļi no Saulkrastu novada domes 

2021. gada budžeta ir 2 000 EUR. 

3. Noteikt, ka projektu konkursā tiek atbalstīts viens konkursa uzvarētājs. 

4. Noteikt, ka pretendenti konkursa pieteikumus iesniedz līdz 2021. gada 10.maijam.  

 

Lēmums Nr.2185 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu  projektam "Gājēju infrastruktūras izbūve 

Upes ielā” īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 28.10.2020. pieņēma lēmumu Nr. 2012 (Prot. Nr. 32/2020§43) 

“Par dalību biedrības “Jūras zeme” konkursa projektu iesniegumu 10. pieņemšanas kārtā, ar kuru 

nolēma iesniegt projekta iesniegumu “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” biedrības “Jūras 

zeme” izsludinātajā konkursu projektu iesniegumu 10. pieņemšanas kārtā. 2020. gada 26.februārī 

saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, paredzot  

projekta publisko finansējumu 20 000 EUR. Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu un noslēgt 

nepieciešamos līgumus projekta realizēšanai Domei jālemj par ieņēmumu un izdevumu 

apstiprināšanu,  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 17. marta atzinumu (protokols Nr. 3/2021§12),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu pozīciju 

“Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)” par 20 000,00 EUR (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, 

P5147), lai realizētu projektu “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā”;  

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 2 951,00 EUR, lai 

nodrošinātu projekta “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā" līdzfinansējuma daļu un 

neattiecināmo izmaksu apmaksu. 

3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2021.gada izdevumos: 

3.1.samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

(Struktūrvienība 0111, M214, V.F.01.890) budžeta izdevumu plānu ekonomiskās 

klasifikācijas kods (EKK) 2275 (Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem)  

par 2 951,00 EUR. 

3.2.palielināt izdevumu pozīciju “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” 

(Struktūrvienība 0111, Projekts 5147, V.F. 04.510) budžeta izdevumu plānu par 22 

951,00 EUR (EKK 5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība), lai veiktu būvuzraudzības un būvdarbu apmaksu. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, iekļaujot 1., 

3., punktā minētos grozījumus. 
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Lēmums Nr.2186 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala ,,Starpgabals 9’’, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 27.01.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2114 “Par 

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

atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot to mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 05.03.2021., plkst.10:00. 

Domē 12.03.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 05.03.2021. 

nekustamā īpašuma ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles 

rezultātiem”, kurā norādīts, ka 05.03.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada pašvaldībai 

piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas ,,Starpgabals 9’’, Veselība, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 004 0740, un sastāv no neapbūvēta 

zemesgabala ar kopējo platību 313 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek 

lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu,  

- Saulkrastu novada domes 27.01.2021. lēmuma Nr.2114 “Par neapbūvēta zemes īpašuma 

,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, atsavināšanu un izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  

- Izsoles noteikumu 41.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 05.03.2021 protokolu Nr.1,  

- 17.03.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.3/2021§14) un Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.3/2021§7), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala ,,Starpgabals 9’’, Veselība,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8033 004 0740, platība 313 m2, izsoli, saskaņā ar 05.03.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese: /adrese/, nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar 

kadastra apz. 8013 004 0740, kura platība 313 m2, kas atrodas ,,Starpgabals 9’’, Veselība, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, par summu 3280 eur (trīs  tūkstoši divi simts 

astoņdesmit euro, 00 centi). 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības bilances zemes īpašumu 

,,Starpgabals 9’’, Veselība, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.apz. 8033 004 0740. 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2187 protokola pielikumā. 
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§18 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 27.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 2/2019 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro, ka saistošo noteikumu projekts nosaka 

vienreizēji piešķiramu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē ievietotam 

bērnam minimālās algas apmērā. 

L.Vaidere papildina, ka specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam vienreizējs pabalsts ir divu 

minimālo mēnešalgu apmērā. 

 

Normatīvais regulējums paredz pašvaldības pienākumu piešķirt par audžuģimenē ievietotu 

bērnu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pašvaldībai ir rīcības brīvība noteikt pabalsta 

apmēru un izmaksas kārtību.  

Ar  2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes 

noteikumi”, tika izveidots jauns ārpusģimenes aprūpes veids – specializētās audžuģimenes. Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3.1 punkts noteic, ka specializētā audžuģimene ir 

audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša 

aprūpe, līdz ar to pabalsta apmērs būtu nosakāms tādā apmērā, lai tas nodrošinātu bērna vajadzības.  

Lai nodrošinātu bērna tiesību ievērošanu un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

apmēra atbilstoša apjoma noteikšanu, tādejādi nodrošinot  bērna vajadzības un, pamatojoties uz 

Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (17.03.2021. protokols Nr.3/2021§2) un Finanšu komitejas 

atzinumu (17.03.2021. protokols Nr.3/2021§5) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

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

domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN 2/2019 “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”. 

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.2188 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2020.gada 28.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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L.Vaidere izskaidro, ka saistošie noteikumi paredz sociālo atbalstu, grupu mājās dzīvojošajām 

pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Informē, ka noteikumos noteikto 

finansējumu katru gadu apstiprina Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ietvaros. 

 

Lai noteiktu kārtību, kādā ir piešķirams grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, ir izstrādāts 

saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2020.gada 28.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu 

novadā”” projekts, kas noteic personu loku, kurām ir tiesības saņemt  pakalpojumu kā arī 

pakalpojuma apmaksas kārtību. 

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (17.03.2021. protokols 

Nr.3/2021§3) un Finanšu komitejas atzinumu (17.03.2021. protokols Nr.3/2021§9) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

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

domes 2020.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā””. 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2189 protokola pielikumā. 

 

§20 

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

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

novadā”” precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Vaidere informē, ka tika saņemts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums par nepieciešamību precizēt saistošos noteikumus. 

 

01.03.2021. ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk – Ministrija)  atzinums Nr. 1-18/1984 kurā lūgts precizēt 2020.gada 29.janvāra saistošos 

noteikumus Nr. SN 2/2020 “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””. 

 Noteikumi precizēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk – Ministrija)  atzinums Nr. 1-18/1984. 

Izskatot precizētos Saulkrastu novada domes saistošo noteikumus “Grozījumi 2013.gada 

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

projektu un, pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (17.03.2021. protokols 

Nr.3/2021§4) un Finanšu komitejas atzinumu (17.03.2021. protokols Nr.3/2021§22) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

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

2. Administratīvās nodaļas vecākai lietvedei saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 

triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

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

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt precizētos saistošos noteikumus pašvaldības 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2190 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par  grozījumiem Saulkrastu  vidusskolas amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga ziņo, ka ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu 

medicīnas māsu atalgojumu, tādēļ tiek palielinātā mēnešalga uz 867,00 EUR. 

A.Dulpiņš ziņo, ka tiks kompensēts iepriekšējais periods no 1.janvāra.  Noskaidro, vai par 

iepriekšējo periodu ir arī jāpiešķir speciālās piemaksas. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants atbild, ka šis jautājums tiks precizēts vēlāk un atbilstoši 

likumdošanai tiks veikts pārrēķins, ja tāds būs nepieciešams. 

Diskusija par speciālās piemaksas apmēriem. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, G.Vīgants un 

O.Vanaga. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu vidusskolas direktores p.i. I.Jenertes 

15.03.2021. iesniegums Nr. 1-46.2021/28  “Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas amatu 

sarakstā”, ar kuru lūgts veikt grozījumus Saulkrastu vidusskolas 2021.gada budžeta plānā, nosakot, 

ka no 01.01.2021. skolas māsas darba alga ir 867 EUR.  

 Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumu Nr. 851 

„Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem” 2.pielikuma tabulu, ar kuru noteikta ārstniecības personu zemākā mēnešalga, , 

ar Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdes 2021.gada 17.marta atzinumu (Prot. 

Nr.3/2021§10),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.janvāri veikt šādus grozījumus Saulkrastu vidusskolas amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījumā: 

1.1. palielināt amata vienības „skolas māsa” ar amata slodzi „1” mēnešalgu no 747,00 

euro uz 867,00 euro. 
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2. Veikt grozījumus ar Saulkrastu novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumu Nr. 2129 

apstiprinātājā amatu sarakstā “Saulkrastu vidusskolas amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgu apmēra sadalījums 2021.gadam”, izsakot 5.pozīciju šādā redakcijā: 
 

Nr

. 

p. 

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime* 

Amata 

līmenis

* 

Amata 

nosaukums

*** 

Profesijas  

kods*** 

Algu 

grupa

* 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs** 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam (euro)  

Amatam 

nepieciešamai

s finansējums 
2020. 2021. 

5 5.2. Aprūpe III Skolas māsa 2221 34 7 996 1,00 747,00 867,00 867,00   

 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2191 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par grozījumiem Zvejniekciema vidusskolas amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts Zvejniekciema vidusskolas direktora p.i. V.Tinkusas 

19.02.2021. iesniegums Nr. 1-16/ 26  “Par informācijas sniegšanu skolu māsas atalgojuma 

noteikšanai”, ar kuru lūgts veikt grozījumus Zvejniekciema vidusskolas 2021.gada budžeta plānā 

amatam „Skolu māsa”, ņemot vērā, ka 2021.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru 

kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 

speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" (turpmāk – Noteikumi), ar kuriem 

Noteikumu 2.pielikums izteikts jaunā redakcijā, paaugstinot amata “Skolu māsa” zemāko 

mēnešalgas likmi.  

 Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumu Nr. 851 

„Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem” 2.pielikumu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdes 2021.gada 

17.marta atzinumu (Prot.Nr.3/2021§18); 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.janvāri veikt grozījumus Zvejniekciema vidusskolas amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījumā: 

1.1.palielināt amata vienības „Skolu māsa” , amatu skaits -1, mēnešalgu no 747,00 euro 

uz 867,00 euro 

2. Veikt grozījumus ar Saulkrastu novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumu Nr. 2129 

apstiprinātajā amatu sarakstā “ Zvejniekciema vidusskolas amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgu apmēra sadalījums 2021.gadam”, izsakot 4.pozīciju šādā redakcijā:  
 

Nr

. p. 

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešaalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam amatam 

(euro) 

Amatam  

nepiecieš

amais  

finansēj

ums 2020. 2021. 

4 5.2. Aprūpe III Skolu māsa 2221 34 7 996 1,00 747,00 867,00 867,00   

https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2192 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt piecu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15.25 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15.33. 

 

§23 

Par Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka atlīdzības nolikums pēc būtības nav mainīts, tas ir apvienots ar 

atlīdzības likumu, tajā sakarā ir izņemtas normas, kuras dublējās un ir papildināti ar Valsts 

kontroles norādījumiem. Informē, ka būtiska izmaiņa ir tāda, ka tiek skaidri definēts uz ko 

nolikums attiecas. 

A.Dulpiņš noskaidro vai no 1.maija iestāžu vadītāji, atbilstoši 20. un 24.punktam, piešķir 

medicīnas māsām speciālās piemaksas. 

J.Miranoviča atbild, ka piešķir kā iestāžu vadītāji sava budžeta ietvaros. 

Diskusija par speciālo piemaksu piemērošanu. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, J.Miranoviča un 

juriste J.Bērziņa. 

 

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

normas, Darba likuma normas, Valsts kontroles ieteikumus un Saulkrastu novada domē saņemto 

revidenta SIA  „Revidents  un  grāmatvedis” vēstuli Nr.140 (reģ.ar Nr. 8.9/2020/IN2635 ) “Par 

Saulkrastu novada domē veiktajām revīzijām”, nepieciešami grozījumi 2019.gada 28.augusta 

iekšējos noteikumos Nr. IeN28/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”. 

Ņemot vērā, ka plānotie grozījumi pārsniedz 50% no noteikumu apjoma, nepieciešams apstiprināt 

jaunus iekšējos noteikumus “Saulkrastu pašvaldības darba atlīdzības nolikums”, atceļot 2019.gada 

28.augusta iekšējos noteikumos Nr. IeN28/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības 

nolikums”.  

Izskatot iekšējo noteikumu “Saulkrastu pašvaldības darba atlīdzības nolikums” projektu un 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta 

trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 

ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 

16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem 

Nr.1075 “Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija 

noteikumiem Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību” Finanšu komitejas 2021.gada 17.marta atzinumu (protokols Nr.3/2021§11), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  
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1. Apstiprināt iekšējos noteikumus Nr.IeN 5/2021 “Saulkrastu pašvaldības darba atlīdzības 

nolikums”. 

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

3. Ar 2021.gada 1.maiju spēku zaudē 2019.gada 28.augusta iekšējie noteikumi Nr. 

IeN28/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums”. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas lietvedei par pieņemto lēmumu informēt Saulkrastu novada 

domes iestāžu vadītājus un nodaļu vadītājus. 

 

Lēmums Nr.2193 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par speciālās piemaksas noteikšanu un amatu saraksta apstiprināšanu ārkārtējās 

situācijas laikā 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka abu iestāžu iesniegumi tika skatīti Krīzes vadības grupas sēdē un tika 

ierosināts piešķirt piemaksas tiem darbiniekiem, kuri nonāk tiešā kontaktā ar cilvēkiem un viņiem 

nav informācijas un iespējas sevi pasargāt. 

E.Grāvītis noskaidro, ja ārkārtas situācija beigsies ar 6.aprīli, tad arī minētās piemaksas beigsies 

ar šo datumu. 

J.Miranoviča atbild piekrītoši, bet papildina, ka izņēmums būtu tādos gadījumos, ja ārkārtējo 

situāciju pagarina vai nosaka papildus ierobežojumus. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 1.martā saņemts iesniegums no 

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka G.Vintera “Par speciālās piemaksas noteikšanu 

Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem”, ar kuru lūgts piešķirt speciālās piemaksas 

Patruļpolicijas nodaļas darbiniekiem par darbu īpašos riska apstākļos  20% apmērā no mēnešalgas 

par periodu no 2020.gada 6.novembrim līdz 2021.gada 6.aprīlim. 2021.gada 5.martā Domē 

saņemts Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” iesniegums “Par vienreizējas 

piemaksas piešķiršanu par darbu īpašos apstākļos pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

darbiniekiem, kuriem nav piešķirti līdzekļi no valsts budžeta” ar kuru lūgts piešķirt vienreizēju 

piemaksu 242,74 euro apmērā visiem darbiniekiem, kuriem netika piešķirta piemaksa no valsts 

budžeta.  

Dome nevar piešķirt citu atlīdzību, tajā skaitā speciālās piemaksas, kādas noteiktas Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk – Atlīdzības 

likums) un Darba likumā. Atlīdzības likuma 15.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 

darbiniekam speciālās piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kuri 

saistīti ar amata (darba) specifiku, kā arī to darbinieku sarakstu, kurām šādas piemaksas pienākas, 

un šo piemaksu apmēru nosaka attiecīgā pašvaldības dome.  

Piemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) 

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31.punktā 

noteikto apmēru, tas ir, līdz 25% no noteiktās mēnešalgas.  

 Spēkā esošajos 2019.gada 28.augusta iekšējos noteikumos Nr. IeN28/2019 “Saulkrastu 

novada pašvaldības darba atlīdzības nolikums” nav apstiprināts šāds amatu saraksts, kuri amati 

tiek uzskatīti kā darbs īpašos riska apstākļos un kuriem piešķiramas speciālās piemaksas. Tomēr 

ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situāciju no 2020. gada 

9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim, saistībā ar infekcijas slimības Covid-19 izplatīšanos, 
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Domei, lai piešķirtu Atlīdzības likumā noteiktās speciālās piemaksas, jāizveido attiecīgo amatu 

saraksts, jāparedz speciālo piemaksu noteikšanas kritēriji, kā arī konkrētie speciālo piemaksu 

apmēri ārkārtas situācijas laikā.  

2021.gada 11.martā Krīzes vadības grupas sēdē tika izskatīts jautājums “Amatu saraksta 

izvērtēšana speciālo piemaksu piešķiršanai Atlīdzības likuma 15.panta trešās daļas kārtībā 

ārkārtējās situācijas laikā”’. Krīzes vadības grupas sēdē tika izskatīti visu pašvaldības iestāžu 

amatu saraksti un lemts par iespējamo speciālo piemaksu piešķiršanu. Krīzes vadības grupa, 

sākotnēji konstatēja, kuriem amatiem valsts piešķīrusi piemaksas par darbu Covid – 19 apstākļos, 

lai atlīdzība netiktu piešķirta, dublējot valsts piešķirtās speciālās piemaksu mērķi. Krīzes vadības 

grupa kā galvenos kritērijus speciālās piemaksas piešķiršanai izvirzīja: 

- darbs nevar tikt veikt attālināti; 

- darbs ārpus darba telpām īpaša riska apstākļos (Covid – 19 apstākļos), kurus nav 

iespējams novērst līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības līdzekļiem un nav iespējams 

ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, tādējādi, pildot tiešos darba 

pienākumus, iespējams tiešs kontakts ar Covid-19 inficēto vai kontaktpersonu; 

-  darbinieks piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un 

noteikto ierobežojumu kontroli. 

Speciālā piemaksa tiek piešķirta, ja amats atbilst pirmajiem diviem kritērijiem vienlaicīgi.   

Krīzes vadības grupa, speciālo piemaksu piešķiršanai izvirzīja atsevišķus amatus no 3 

iestādēm – Saulkrastu pašvaldības policijas, Saulkrastu sociālā dienesta un Saulkrastu novada 

bāriņtiesas.   

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 

31. punktu, Saulkrastu novada domes 2021.gada 17.marta Finanšu komitejas atzinumu (protokols 

Nr. 3/2021§15)  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Noteikt kritērijus speciālās piemaksas piešķiršanai ārkārtējās situācijas laikā Covid – 19 

apstākļos:  

1.1. darbs nevar tikt veikts attālināti; 

1.2. darbs ārpus darba telpām īpaša riska apstākļos (Covid – 19 apstākļos), kurus nav 

iespējams novērst līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības līdzekļiem un, 

pildot tiešos darba pienākumus, nav iespējams ievērot valstī noteiktos 

ierobežojumus un drošības pasākumus, tādējādi, iespējams tiešs kontakts ar Covid-

19 inficēto vai kontaktpersonu; 

1.3. darbinieks piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 

un noteikto ierobežojumu kontroli. 

Speciālā piemaksa tiek piešķirta tiem amatiem, kuri atbilst 1.1. un 1.2. apakšpunkta 

kritērijiem vienlaicīgi. Pašvaldības policijas darbiniekiem piemaksa var tikt noteikta, 

balstoties arī uz 1.3.apakšpunkta kritēriju.  

2. Noteikt speciālo piemaksu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās 

mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos proporcionāli nostrādātajam 

laikam no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī šādiem iestādes 

“Saulkrastu sociālais dienests” amatiem:  
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Amata nosaukums Amatu 

skaits 

Speciālās piemaksas apmērs mēnesī 

proporcionāli nostrādātajam laikam  

Sociālais darbinieks 4 Līdz 20%  

Psihologs 1  Līdz 20% 

 

3. Noteikt speciālo piemaksu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās 

mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos proporcionāli nostrādātajam 

laikam no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī šādiem iestādes 

“Saulkrastu novada bāriņtiesa” amatiem:  

Amata nosaukums Amatu 

skaits 

Speciālās piemaksas apmērs mēnesī 

proporcionāli nostrādātajam laikam  

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 Līdz 20%  

Bāriņtiesas loceklis 2,5 Līdz 20% 

 

4. Noteikt speciālo piemaksu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās 

mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos proporcionāli nostrādātajam 

laikam no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī šādiem iestādes 

“Saulkrastu pašvaldības policija” amatiem:   

 

Amata nosaukums Amatu 

skaits 

Speciālās piemaksas apmērs mēnesī 

proporcionāli nostrādātajam laikam  

Patruļpolicijas nodaļas vecākais 

inspektors 

5 Līdz 20%  

Patruļpolicijas nodaļas inspektors 8 Līdz 20% 

 

5. Uzdot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājai, Saulkrastu novada bāriņtiesas vadītājai, 

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšniekam katru mēnesi sākot no 2021.gada 1.marta 

līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai izvērtēt piemaksas apmēru darbiniekiem pēc 

faktiskajiem apstākļiem un sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu 

darbiniekiem, ņemot vērā 1.punktā noteiktos kritērijus.  

6. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 520,00 EUR, lai 

apmaksātu speciālo piemaksu ārkārtējās situācijas laikā.. 

7. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumus pozīcijās: 

7.1. “Saulkrastu pašvaldības policija” (Struktūrvienība 05, Valdības funkcija 03.110)  

budžeta izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

7.1.1. EKK 1145 (Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas)  par 

2085,00 EUR; 

7.1.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

par 492,00 EUR.  

7.2. “Bāriņtiesa” (Struktūrvienība 12, Valdības funkcija 10.400)  budžeta izdevumu plānu 

ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 

7.2.1. EKK 1145 (Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas)  par 

535,00 EUR; 

7.2.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

par 126,00 EUR.  

7.3. “Sociālais dienests” (Struktūrvienība 081, M811, Valdības funkcija 10.700)  budžeta 

izdevumu plānu ekonomiskās klasifikācijas kodos (EKK): 
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7.3.1. EKK 1145 (Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas)  par 

228,00 EUR; 

7.3.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

par 54,00 EUR.  

8. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, iekļaujot 7. 

punktā minētos grozījumus. 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

10. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Saulkrastu sociālā dienesta vadītājai, 

Saulkrastu novada bāriņtiesas vadītājai, Saulkrastu pašvaldības policijas priekšniekam.  

11. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2194 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par grozījumiem 2021.gada Sociālā dienesta budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

K.Mozga izskaidro, ka tiek pārcelti līdzekļi, telefonu iegādei, Sociālā dienesta darbiniekiem. 

 

Izskatot Sociālā dienesta vadītāja 03.03.2021. iesniegumu “Par grozījumiem 2021.gada 

budžeta plānā”, ar kuru lūgts  veikt grozījumus Sociālā dienesta 2021.gada budžeta plānā Sociālā 

dienesta izdevumu daļā sakarā ar mobilo tālruņu iegādi darbiniekiem, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes 2021.gada 17.marta 

Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.3/2021§13), 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2021.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811, V.F.10.700) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5238 (Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika)  par 400,00 EUR. 

1.2.palielināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811, V.F.10.700) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2312 (Inventārs) par 400,00 EUR, lai Sociālais dienests iegādātos 

divus mobilos tālruņus divām jaunām vakancēm. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 01.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2195 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par grozījumiem 2021.gada Pašvaldības policijas budžeta plānā 
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Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris informē, ka nepieciešams 

realizēt konkursa 2.kārtu – talismana izgatavošana, tādēļ nepieciešama finanšu līdzekļu pārcelšana 

no pamatlīdzekļiem. 

 

Izskatot Pašvaldības policijas priekšnieka 10.03.2021. iesniegumu par grozījumiem 

2021.gada budžeta plānā, lai izveidotu pašvaldības policijas talismanu, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 17.03.2021. sēdē (protokols Nr.3/2021§16), pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu; 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2021.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F.03.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2235 (Izdevumi par saņemtajiem 

mācību pakalpojumiem)  par 800,00 EUR. 

1.2.palielināt Pašvaldības policijas (Struktūrvienība 05, V.F.03.110) budžeta izdevumu 

plānu: 

1.2.1. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma 

īpašumi) par 800,00 EUR, lai veiktu, konkursa Saulkrastu pašvaldības 

policijas tēls – talismans, apstiprinātā uzvarētāja talismana izveidošanu. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2196 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns aicina deputātus atbalstīt noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Saulkrastu 

komunālserviss”. 

E.Grāvītis noskaidro vai līgums tiek slēgts uz 1 gadu. 

R.Kosmane atbild piekrītoši. 

A.Horsts noskaidro, ja tiks plānotas lielāka ceļa daļas labošana, vai pašvaldība labāku izmaksu 

piedāvājumu neiegūtu brīvajā tirgū. 

A.I.Zaharāns atbild, ka apjomi nav lieli un dotais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk reaģēt uz 

izsaukumu, un ziņo, ka esošais modelis bija arī pagājušogad, un nav bijuši nekādi aizrādījumi no 

pārbaudes institūcijām. Uzskata, ka uz doto mirkli, pie esošajiem apjomiem, neredz vajadzību 

izskatīt piedāvājumu brīvajā tirgū, bet ja tas būs nepieciešams uz jauno novada teritoriju, tad tas 

būtu izskatāms jautājums. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Zoričs piekrīt, ka 

apjomi nav tik lieli, lai taisītu lielākus iepirkumus un informē, ka konkursā vēl varētu piedalīties 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” kuriem cenas ir līdzīgas ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 
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bet informē, ka Latvijas autoceļu uzturētājam nav mazāka tehnika, kura būtu piemērota 

dārzkopības kooperatīviem. 

A.Horsts noskaidro vai SIA “Saulkrastu komunālserviss” plāno piedalīties cenu aptaujās arī blakus 

novados. 

A.Zoričs atbild, ka bija uzaicinājums no Ādažu novada par sniega tīrīšanu, bet nepiedalījās, jo 

tehnika un apjoms ir piemērots Saulkrastu novadam un nav tik daudz resursu, lai veiktu papildus 

pakalpojumus. 

R.Kosmane papildina, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” izvērtē savu kapacitāti un uzskata, ka 

ir labāk nodrošināt pakalpojumu esamību Saulkrastu novadā nevis doties citos novados. 

Diskusija par līguma termiņu un ceļu apsaimniekošanu Sējas novadā. Diskusijā piedalās 

R.Kosmane, N.Līcis, E.Grāvītis, L.Vaidere, A.Zoričs un A.I.Zaharāns.  

 

Saulkrastu novada dome 2019.gada 19.novembrī noslēdza Deleģēšanas līgumu ar SIA 

“Saulkrastu komunālserviss”, kur SIA “Saulkrastu komunālserviss” apņēmās saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un no Veterinārmedicīnas likuma 21.1.panta izrietošo pārvaldes 

uzdevumu – bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana. Ievērojot līguma izpildes kvalitāti, proti, to, 

ka visi darbi tika veikti ar atbilstošu rūpību, noteiktajā kvalitātē, līgumā paredzētajos termiņos un 

kārtībā, kā arī ievērojot to, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbus veica kvalitatīvi, ātri 

reaģēja uz problēmām, tā arī izrādīja iniciatīvu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.  

Ņemot vērā produktīvo sadarbību, starp Saulkrastu novada domi un SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 2020.gada 19.novembrī atkārtoti tika noslēgts Deleģēšanas līgums, kur SIA 

“Saulkrastu komunālserviss” apņēmās saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt 

šādus no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošos pārvaldes 

uzdevumus – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un no 

Veterinārmedicīnas likuma 21.1.panta izrietošo pārvaldes uzdevumu – bezsaimnieka dzīvnieku 

līķu savākšana.  

Ņemot vērā to, ka abu līgumu darbības laikā no pašvaldības funkcijām izrietošie pārvaldes 

uzdevumi tika veikti atbilstoši noslēgtā līguma prasībām, ievērojot līgumā noteiktos termiņus un 

prasības attiecībā uz darba kvalitāti ir lietderīgi un saimnieciski izdevīgi atkārtoti slēgt deleģēšanas 

līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”.  

Pamatojoties uz iepriekš norādīto un ievērojot:  

(1) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kur viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

(2) Veterinārmedicīnas likuma 21.1pantu, kurš nosaka, ka Pašvaldība nodrošina bezsaimnieka 

dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu; 

(3) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai 

personai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts 

pārvaldes iekārtas likums, saskaņā ar kura 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai 
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pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt 

efektīvāk; 

(4) To, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir 

stratēģiski svarīgi pašvaldības efektīvai funkcionēšanai un attīstībai, tajā skaitā Saulkrastu 

novada dome infrastruktūras attīstībai ir veikusi būtiskus ieguldījumus SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” pamatkapitālā, 

kā arī lai nodrošinātu vienotu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības 

interesēs, un efektīvi izmantotu pašvaldības veiktos kapitālieguldījumus un pieejamos finanšu 

līdzekļus, kā arī nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo darbību operativitāti, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un 

piekto daļu un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 17.marta sēdes atzinumu 

(protokols Nr.3/2021§17), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu. 

2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt deleģēšanas līgumu 

Saulkrastu novada domes vārdā. 

3. Administratīvai nodaļai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt deleģēšanas 

līguma nosūtīšanu VARAM. 

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai nodrošināt  noslēgtā līguma publikāciju pašvaldības 

mājas lapā. 

 

Lēmums Nr.2197 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par grozījumiem 2020. gada 25.novembra domes sēdes lēmumā Nr.2030 

(Prot.Nr.35/2020§12) "Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas 

dokumentu izstrādes uzsākšanu" 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica izskaidro, ka nepieciešams veikt grozījumus lēmumā un pielikumos, izslēdzot 

vārdus “Limbažu novada pašvaldība”.  

 

Saskaņā ar 18.03.2021. grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 

un 12.03.2021. Satversmes tiesas spriedumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma 

vienības" 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. 

pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”, ir 

veiktas izmaiņas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā, atzīstot par spēkā 

neesošu 34.4 punktu ar 16.03.2021. Lai Dome varētu turpināt teritorijas attīstības plānošanas 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums#piel0
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p1
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p101
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p101
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p4
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p5
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dokumentu izstrādi, ir nepieciešams veikt grozījumus 2020. gada 25.novembra domes sēdes 

lēmumā Nr. 2030 (Prot. Nr. 35/2020§12) “Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas 

plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu”, svītrojot darbības attiecībā uz Limbažu novada 

Skultes pagastu. Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 22.pantu, 2014. gada 14.oktobra 

Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Veikt grozījumus 2020. gada 25.novembra domes sēdes lēmumā Nr. 2030 (Prot. Nr. 

35/2020§12) “Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas dokumentu 

izstrādes uzsākšanu”: 

1.1.Svītrot 1. punkta vārdus “Limbažu novada pašvaldību”; 

1.2.Svītrot 3. punktā vārdus “Limbažu novada pašvaldību”; 

1.3.Svītrot 6. punktā vārdus “Limbažu novada pašvaldību”. 

2. Veikt grozījumus 1.pielikumā “Darba uzdevums Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.-2034. gadam izstrādei: 

2.1.Svītrot 3. punktā vārdus “Limbažu novada”; 

2.2.Svītrot 5. punktā vārdus “Limbažu novada”. 

3. Veikt grozījumus 2.pielikumā “Darba uzdevums Saulkrastu novada attīstības programmas 

2021.-2027. gadam izstrādei”: 

3.1.Svītrot 5.1 punktā  vārdus “ un Limbažu novada”; 

3.2.Svītrot 5.3. punktā vārdus “un Limbažu novada”; 

3.3.Svītrot 5.4. punktā vārdus “un Limbažu novada”. 

4. Uzdot Novada attīstības nodaļai publicēt lēmuma grozījumu Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saulkrastu pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.2198 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 

2021.gada 17.februāra iesniegums (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

1) Iesniegumā /vārds, uzvārds/ lūdz, sakarā ar vīra /vārds, uzvārds/ nāvi, pārslēgt zemes 

nomas līgumu uz viņas vārda par zemes vienību, kas atrodas “Saulīte 62”, Saulīte, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 0,0585 ha platībā, kadastra Nr.80330021529. 

Uz zemes atrodas dārza māja ar kadastra apzīmējumu 80330021529001. 

2) Ar Domes 2007.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.4,18.&) “Par 
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zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/”, izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes gabalu 0,06 ha platībā d/s “Saulīte” Nr.62, Saulkrastu 

lauku teritorijā, kadastra Nr.80330021529. 

3) Saskaņā ar Domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.10§56.) 

“Par zemes vienības “Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., piekritību 

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

novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība “Saulīte 62”, 

Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330021529, 

platība 0,0585 ha. 

4) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000609993 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Saulīte 

62”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330021529, 0,0585 

ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300005295708, lēmums 

11.02.2021, tiesnese Skaidrīte Temļakova). Uz zemes vienības atrodas nekustamā 

īpašuma sastāvā neietilpstoša būve ar kadastra apzīmējumu 8033 002 1529 001 

(Zemesgrāmatas III.daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.). 

5) Pamatojoties uz 2017.gada 25.oktobra Domes lēmumu Nr.250 (sēdes protokols 

Nr.18/2017§2)  “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi 

un /vārds, uzvārds/ 2017.gada 31.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums (turpmāk – 

Līgums) par zemes vienības, kas atrodas “Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 002 1529, 0,0585 ha platībā, nomu. 

Līgums stājās spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un līguma termiņš – no 2017.gada 

1.novembra līdz 2027.gada 31.oktobrim. 

6) Pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, uz 

Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašuma “Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., atrodas tiesiskajam valdītājam /vārds, uzvārds/ piederoša būve ar 

kadastra apzīmējumu 80330021529001. 

7) Pēc /vārds, uzvārds/ iesniegtās Miršanas apliecības LVMA235772, redzams, ka /vārds, 

uzvārds/ miris 2020.gada 15.oktobrī. 

8) Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem, /vārds, uzvārds/ 

ir /vārds, uzvārds/ laulātā. 

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 /vārds, uzvārds/ ir miris un viņa tiesiskajā valdījumā esošo dārza māju 

(kadastra apzīmējums: 8033 002 1529 001) pārvalda un lieto /vārds, uzvārds/, un tā ir saistīta ar 

pašvaldības piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80330021529, starp Domi un būves 

lietotāju un faktisko valdītāju 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 

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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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 sistēmas 

datiem, iznomātā zemes gabala ar platību 0,0585 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 3329,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 16,64 (bez PVN 

21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 17.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, 2017.gada 31.oktobrī 

noslēgtā zemes nomas līguma 7.3.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

“Saulīte 62”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

80330021529, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330021529, 0,0585 ha platībā, 

nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 16,64 (sešpadsmit euro 64 centi) un EUR 3,49 (trīs euro 49 

centi) 21% PVN, kopā EUR 20,13 (divdesmit euro 13 centi) gadā. 

3. 2017.gada 31.oktobrī noslēgtais zemes nomas līgums (Reģ.Nr.5.4/Li468) ar /vārds, 

uzvārds/ par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Saulīte 62”, 

Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330021529, zemes 

0,0585 ha platībā, nomu, ar 2021.gada 1.aprīli 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 pasta adresi: /adrese/. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2199 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai K.Cirsis ir amatpersona. 

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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N.Līcis uzskata, ka Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ir amatpersona. 

 

Saulkrastu novada domē 2021.gada 22.martā saņemta Zemkopības ministrijas vēstule Nr. 

7.3-23e/583/2021 “Par Zemkopības ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” par Zemkopības 

ministrijas valsts sekretāra vietnieka Kaspara Cirša deleģēšanu Skultes ostas valdes sastāvā, 

iepriekšējā Zemkopības ministrijas pārstāvja Ervīna Grāvīša vietā. 

„Likums par ostām” 26.pants nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome ne 

vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības amatpersonu, pa 

vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības 

ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās 

proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus. Šobrīd  

Saulkrastu novada dome apstiprinājusi Skultes ostas valdē 4 ministriju pārstāvjus un vienādās 

proporcijās 3 ostas komercsabiedrību pārstāvjus un 3 Saulkrastu novada domes deputātus.  

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un Skultes ostas pārvaldes nolikuma 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemkopības ministrijas 

vēstuli Nr. 7.3- 23e/583/2021,  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, 

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

E.Grāvītis, 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 31.martu atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Zemkopības ministrijas 

pārstāvi Ervīnu Grāvīti.  

2. Ar 2021.gada 1.aprīli iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Zemkopības ministrijas valsts 

sekretāra vietnieku Kasparu Cirsi (personas kods [..]).  

3. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei un Zemkopības 

ministrijai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.2200 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim S.Petrikam 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka izvērtējot ieņemamos amatus, netiek saskatīti ierobežojumi, lai 

S.Petrikam netiktu atļauts ieņemt amatu Skultes ostas pārvaldē. 

 

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2021.gada 9.martā saņemts Skultes ostas pārvaldes 

valdes locekļa Salvja Petrika iesniegums (turpmāk iesniegums Nr.1), ar kuru lūgts atļaut savienot 

Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar šādiem amatiem: 

1. Ekonomikas ministra ārštata padomnieks (LR Ekonomikas ministrija) 

2. Jūrmalas ostas valdes loceklis (Jūrmalas dome) 

3. Deputāta palīgs (LR Saeima) 

4. Pāvilostas ostas valdes loceklis (Pāvilostas novada dome) 

5. Rojas ostas valdes loceklis (Rojas novada dome) 

6. Mērsraga ostas valdes loceklis (Mērsraga novada dome). 
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Lai izvērtētu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

(turpmāk – Likums)  8.1 panta piektajā daļā minētos aspektus (vai amatu savienošana neradīs 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai) un attiecīgi pieņemtu lēmumu, Dome atbilstoši 

Likuma 21.panta ceturtajai daļai, 2021.gada 11.martā (vēstule reģ. 11.03.2021. ar Nr. 

8.10.4/2021/IZ391 ) lūdza S.Petrikam 10 (desmit) darba dienu laikā precizēt iesniegumu Nr.1, 

norādot, kuri ieņemamie amati ir algoti vai citādi atlīdzināmi un kuri ir bezatlīdzības.   

2021.gada 16.martā Domē saņemts S.Petrika precizēts iesniegums (turpmāk – iesniegums 

Nr.2), ar kuru lūgts atļaut savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar šādiem 

amatiem: 

1. Ekonomikas ministra ārštata padomnieks (LR Ekonomikas ministrija) – neatalgots amats; 

2. Jūrmalas ostas valdes loceklis (Jūrmalas dome) – neatalgots amats; 

3. Deputāta palīgs (LR Saeima) – atalgots amats; 

4. Pāvilostas ostas valdes loceklis (Pāvilostas novada dome) – neatalgots amats; 

5. Rojas ostas valdes loceklis (Rojas novada dome) – neatalgots amats; 

6. Mērsraga ostas valdes loceklis (Mērsraga novada dome) – atalgots amats.  

Izskatot S.Petrika iesniegumu Nr.2 un izvērtējot Domei pieejamo informāciju, Dome konstatē:  

1. Atbilstoši Likuma 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 

amatā. 

3. Saulkrastu novada dome 2020.gada 6.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1682 “Par 

Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā”, līdz ar to Dome, 

atbilstoši Likuma 7.panta piektajai daļai, lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

4. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot likuma 7. panta (…) piektajā (…) daļā noteiktos speciālos amatu 

savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar 

diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem 

citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms 

pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā 

daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. Dome, izskatot, precizēto S.Petrika iesniegumu Nr.2, konstatē, ka 

S.Petriks ieņem vēl divus citus algotus vai citādi atlīdzināmus amatus citās publiskas 

personas institūcijās – Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīgs un Mērsraga ostas 

valdes loceklis.  

5. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās 

daļas 1.punktu, Dome secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar 

Ekonomikas ministra ārštata padomnieka amatu, Jūrmalas ostas valdes locekļa amatu, LR Saeimas 

deputāta palīga amatu, Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, 

Mērsraga ostas valdes locekļa amatu neradīs interešu konfliktu, netraucēs tiešo darba pienākumu 

pildīšanai un ir tiesiski pieļaujama atbilstoši Likumā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja pēc tam, 

kad stājies spēkā lēmums par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai 
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faktiskie apstākļi, kas minēti Likuma 8.1 panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga 

lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, Dome var 

atcelt lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tajā skaitā, ieņemamo 

amatu daudzumu citās publiskas personas institūcijās, tāpēc, neskatoties uz Domes doto atļauju 

savienot amatus, S.Petrikam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un 

rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa 

amatu vai citus minētos amatus, pastāv iespēja, ka S.Petriks var nonāk interešu konflikta situācijā 

vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos ierobežojumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro trīs daļu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 

8.1 panta piektās daļas 1.punktu, S.Petrika 09.03.2021 iesniegumu (reģ. 09.03.2021. ar Nr. 

8.10.4/2021/IN1172) un 16.03.2021. iesniegumu  (reģ.16.03.2021 ar Nr. 8.10.4/2021/IN1263),  

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne, A.Deniškāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut S.Petrikam savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar šādiem 

amatiem: 

1.1. Ekonomikas ministra ārštata padomnieks (LR Ekonomikas ministrija) – neatalgots 

amats; 

1.2. Jūrmalas ostas valdes loceklis (Jūrmalas dome) – neatalgots amats; 

1.3. Deputāta palīgs (LR Saeima) – atalgots amats; 

1.4. Pāvilostas ostas valdes loceklis (Pāvilostas novada dome) – neatalgots amats; 

1.5. Rojas ostas valdes loceklis (Rojas novada dome) – neatalgots amats; 

1.6. Mērsraga ostas valdes loceklis (Mērsraga novada dome) – atalgots amats.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu S.Petrikam uz e-pasta 

adresi:/e-pasts/.  

 

Lēmums Nr.2201 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par Saulkrastu sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas kabinets” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Juriste Vita Spitane informē, ka nepieciešams nolikumā izsvītrot 6.punktu un 4.punktu izteikt 

jaunā redakcijā: “Centra darbību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, Saulkrastu novada 

pašvaldības saistošie un iekšējie noteikumi, Saulkrastu novada domes (turpmāk – Domes) lēmumi, 

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumi, Dienesta vadītāja rīkojumi un šis nolikums”. 

 

Saulkrastu sociālā dienesta nolikuma 3.punkts nosaka to, ka Saulkrastu sociālais dienests 

ir tiesīgs veidot struktūrvienības, saskaņojot ar Domi. 

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu projekta “Deinstitucionalizācijas 

pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” (projekta Nr.9.3.3.1/19/I/028) ietvaros izveidotajā 

sociālās rehabilitācijas kabinetā Ainažu ielā 34, Saulkrasti, Saulkrastu novadā, un reģistrētu 
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izveidoto struktūrvienību sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, nepieciešams apstiprināt Sociālā 

dienesta struktūrvienības Sociālās rehabilitācijas kabinets, pakalpojuma nolikumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu sociālā dienesta struktūrvienības – sociālās rehabilitācijas kabinets, 

nolikumu. 

 

Lēmums Nr.2202 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par grozījumiem PII “Rūķītis” darbinieka mēnešalgu sadalījumā 2021.gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

PII “Rūķītis” vadītāja Janas Bukovska informē, ka tiek veikti grozījumi medicīnas māsas 

mēnešalgu apmērā. 

Juriste Sanita Kadrova papildina, ka grozījumi netiks veikti ar janvāra mēnesi, bet gan ar marta 

mēnesi, sakarā ar medicīnas māsas reģistrāciju Ārstniecības personu datu reģistrā. 

J.Bukovska informē par bērnu apmeklētību bērnudārzā. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts PII “Rūķītis” vadītājas Janas Bukovskas 25.03.2021. 

iesniegums par grozījumiem PII “Rūķītis” darbinieku mēnešalgu sadalījumā 2021.gadā, kurā 

pamatojoties uz 08.12.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko 

mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” (turpmāk – Noteikumi) 

un 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.801 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 

18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu 

veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”” tiek lūgts veikt grozījumus PII “Rūķītis” pirmskolas 

iestādes medicīnas māsas 2021.gada mēnešalgas apmērā no 01.01.2021. 

Grozījumi paredz pirmsskolas iestādes māsas (amatu saime 5.2., apakšsaime - aprūpe, amata 

līmenis III, profesijas kods 2221 34, algu grupa 7) darba algas paaugstināšanu līdz Noteikumos 

noteiktajai zemākajai mēnešalgai 867 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi euro 00 centi). 

Izskatot iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru 

kabineta 18.12.2018. noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo 

piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ar 2021. gada 16. martu veikt grozījumu Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījumā: 

1.1. palielināt amata vienības „Pirmskolas iestādes māsa” , amatu skaits -1, mēnešalgu 

no 800,00 euro uz 867,00 euro. 
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2. Veikt grozījumus ar Saulkrastu novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumu Nr. 2129 

apstiprinātajā amatu sarakstā “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums 2021.gadam”, izsakot 5.pozīciju šādā redakcijā:  

 

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) 

5 5.2. Aprūpe III 
Pirmskolas 

iestādes māsa 
2221 34 7 996 1 867 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2203 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskās sacensībās  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka jautājums nav standarta sporta jautājums, jo tas ir starp sportu un sociālo 

palīdzību. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu. 

Diskusija par summas apmēru. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un L.Vaidere. 

L.Vaidere piekrīt N.Līča teiktajam un aicina deputātus atbalstīt novada iedzīvotāju.  

A.Horsts noskaidro no juristiem cik likumīgs ir balsojums. 

N.Līcis norāda, ka šādus jautājumus nav iespējams uz priekšu paredzēt, sastādot pašvaldības 

budžetu, tādēļ, rosina uz komitejām precizēt noteikumus par atbalsta mehānismu par atsevišķu 

gadījumu izskatīšanu gada budžeta ietvaros, ne tikai rudenī. 

Diskusija par deputātu atbildību lēmuma pieņemšanā un līdzfinansējuma piešķiršanu. Diskusijā 

piedalās A.Horsts, J.Miranoviča, N.Līcis, E.Grāvītis un A.I.Zaharāns. 

N.Līcis ierosina sagatavot uz aprīļa komitejām grozījumus iekšējos noteikumos un aicina 

deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu norādot, ka piešķirtais līdzfinansējuma apmērs ir 

708.00 EUR. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 24.martā saņemts un reģistrēts (Nr. 

8.5/2021/IN1350) biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidentes 2021.gada 23.marta 

vēstule Nr.13/2021_Ep “Par līdzfinansējumu para iejādes sportistei /vārds, uzvārds/, dalībai 

starptautiskās sacensībās” (turpmāk – Vēstule), kurā Domei tiek lūgts finansiāls atbalsts – 

līdzfinansējums saistībā ar Saulkrastu iedzīvotājas, perspektīvas para iejādes jaunās sportistes 

/vārds, uzvārds/ dalību nozīmīgās starptautiskās sacensībās, kas plānotas no 20.04.-25.04.2021. 

Varegemā Beļģijā. Līdzfinansējuma summa sastāda 707.96 EUR (lidojumu biļetes sportistei un 

viņas pavadošai personai). 

Pamatojoties uz iesniegumu un uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, 

 

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

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 

(A.Aparjode, S.Ancāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, I.Veide, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt /vārds, uzvārds/ līdzfinansējumu 708.00 EUR dalībai starptautiskās sacensībās, kas 

plānotas no 20.04.-25.04.2021. Varegemā Beļģijā. 

2. Noteikt, ka finansiālo atbalstu drīkst izmantot tikai iesniegumā norādītajiem mērķiem: 

lidojumu biļešu iegāde sportistei un viņas pavadošai personai. 
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3. Līdz 2021. gada 1.novembrim /vārds, uzvārds/ iesniegt atskaiti atbilstoši Saulkrastu novada 

domes 2019.gada 30.janvāra iekšējo noteikumu Nr. IeN 2/2019 “Par finansiālo atbalstu 

Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām” 5.pielikumam par piešķirto finanšu 

līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentus. 

 

Lēmums Nr.2204 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem iesniegšanu VARAM 

izvērtēšanai valsts aizdevuma piešķiršanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai ir tikai aizņēmums bez līdzfinansējuma. 

N.Līcis atbild, ka pašvaldības budžetā arī ir finansējums, lai varētu nodrošināt vēl vairāk 

pieslēgumus. 

A.I.Zaharāns papildina, ka ir 50% līdzfinansējums. 

M.Petruševica apstiprina A.I.Zaharāna teikto un informē, ka plānots iesniegt kopējo aizņēmumu 

uz 200 000 EUR un 2021.gadā iztērēt 100 000 EUR un no šīs summas 15% ir jānodrošina no 

pašvaldības līdzfinansējuma un 85% aizņēmuma līdzekļi. Norāda, ka tas nav publiskais vai 

Eiropas savienības finansējums, tie ir tīri aizņēmumi.   

E.Grāvītis informē, ka lēmumā tiek norādīts, ka tas ir kanalizācijas un ūdens pieslēgums, bet 

saistošie noteikumi paredz tikai pieslēgumu kanalizācijai. 

N.Līcis norāda, ka jāprecizē lēmuma nosaukums, izņemot vārdus “un ūdensapgādes”. 

 

Ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra sēdēs lēmumu Nr. 2113 (prot. Nr. 

2/2021§13) apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. SN 3/2021 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēma”, 

saskaņā ar kuriem var tikt sniegts finansiāls atbalsts Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem 

pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. 

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

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

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, turpmāk- MK noteikumi, 3.1.5. punktu 

pašvaldībai var tikt izsniegts valsts aizdevums atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā 

īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīkliem- esošajiem maģistrālajiem vadiem, kas izbūvēti Eiropas Savienības fondu 

projektu ietvaros - pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu 

valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 4000 euro par vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, 

kas gūst labumu no šā atbalsta pasākuma. 

Pašvaldībā ir pabeigti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, 

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 3.kārta” un projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros, kur saskaņā ar projekta 

nosacījumiem sasniedzamais rādītājs ir 850 iedzīvotāji, kuriem ir nodrošināts centralizētais 

kanalizācijas pieslēgums.  

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, nepieciešams 2021. un 2022. gadā izbūvēt 

300 jaunus kanalizācijas pieslēgumus par kopējo summu 200 000 euro. Tādējādi pašvaldības 

līdzfinansējumu 2021. gadā nodrošinot 15% apmērā -15 000 EUR un 2022. gadā 15 % apmērā – 

15 000 EUR no budžeta līdzekļiem un aizņēmuma kopējais apmērs 2021. gadā sastādītu – 85 000 

euro un 2022. gadā -85 000 euro. 
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Lai veicinātu iedzīvotājus izmantot projekta ietvaros sniegto iespēju pieslēgties 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un sasniegtu projektā noteiktos rādītājus, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.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”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Virzīt aizņēmuma pieprasījumu – atbalsta pasākumu iedzīvotāju nekustamā īpašuma 

pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 

iesniegšanai izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aizdevuma 

piešķiršanai Valsts kasē. 

2. Novada attīstības nodaļai iesniegt nepieciešamos dokumentus Vides aizsardzības un 

Reģionālas attīstības ministrijai aizdevuma piešķiršanai Valsts kasē.  

3. Atbildīgais par līguma izpildi pašvaldības izpilddirektors 

 

Lēmums Nr.2205 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publiskās apspriešanas organizēšanu 

neklātienes formātā 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Vaidere noskaidro kā publiskā apspriešana tiks izsludināta un kā tehniski tā tiks rīkota. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece atbild, ka tiks publicēta saite mājaslapā un avīzē, kur visi 

interesenti varēs pieslēgties. 

 

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

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

atzinumu saņemšanai”. Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas 

plānojumu zemes gabalam Rīgas iela 2, Saulkrasti, zemes vienības kadastra apzīmējums  

80130031074, un zemes gabalam Rīgas iela 2A, Saulkrasti,  zemes vienības kadastra apzīmējums 

80130031079.  Publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2020.gada 21.decembra  līdz 

2021.gada 25.janvārim.  

2021.gada 27.janvārī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.2105 “Par 

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

apspriešanas termiņa pagarināšanu” pagarinot detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu līdz 

2021.gada 1.martam.  Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās apspriešanas 

pasākumi klātienē nenotika. 

2021.gada 25.martā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā, kas nosaka kārtību kādā organizē publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti) 

vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likuma 21.pantu  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Organizēt detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A publisko apspriešanu neklātienes 

formātā (attālināti). 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt ne īsāku par četrām nedēļām. 

3. Informāciju par detālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi 

izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt izmantojot tiešsaistes sarunu rīku. Informāciju 

par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā 

datuma izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2206 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par  lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems,  

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu Nr.2062 “Par 

lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz 

“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1). Publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 

20.janvāra  līdz 2021.gada 1.martam. Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās 

apspriešanas pasākumi klātienē nenotika. 

2021.gada 25.martā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā, kas nosaka kārtību kādā organizē publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti) 

vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.  

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Organizēt lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477, 

publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti). 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt ne  īsāku par četrām nedēļām. 

3. Informāciju par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi 

izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt izmantojot tiešsaistes sarunu rīku. Informāciju 

par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā 

datuma izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2207 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par  lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jaunsaules” publiskās 

apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2021.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.2133 “Par 

lokālplānojuma “Jaunsaules”, Zvejniekciems, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu “Savrupmāju apbūves 

teritorija” (DzS2) uz jaunu funkcionālu apakšzonu “Savrupmāju apbūves teritorija”. Publiskās 

apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 15.marta  līdz 2021.gada 31.maijam. Ievērojot valstī 

noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās apspriešanas pasākumi klātienē nenotiek. 

2021.gada 25.martā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā, kas nosaka kārtību kādā organizē publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti) 

vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.  

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Organizēt lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunsaules”, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010261, 

publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti). 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt ne  īsāku par četrām nedēļām. 

3. Informāciju par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi 

izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt izmantojot tiešsaistes sarunu rīku. Informāciju 

par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā 

datuma izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2208 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem “Krasta priedes” un “Loči” 

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā (attālināti) 

 

Ziņo N.Līcis. 

http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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Saulkrastu novada dome 2021.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.2132 “Par nekustamo 

īpašumu “Krasta priedes“ un “Loči”, lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis izdarīt grozījumus 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainīt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu 

“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) uz “Mazstāvu apbūves teritorija” (DzM). Publiskās 

apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 15.marta  līdz 2021.gada 20.maijam. Ievērojot valstī 

noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās apspriešanas pasākumi klātienē nenotiek. 

2021.gada 25.martā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā, kas nosaka kārtību kādā organizē publisko apspriešanu neklātienes formātā (attālināti) 

vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Organizēt lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Krasta priedes”, Zvejniekciems, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010076, un “Loči”, Zvejniekciems, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80330010984, publisko apspriešanu neklātienes formātā 

(attālināti). 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt ne īsāku par četrām nedēļām. 

3. Informāciju par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi 

izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt izmantojot tiešsaistes sarunu rīku. Informāciju 

par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā 

datuma izziņot Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

 

Lēmums Nr.2209 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par 27.01.2021. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.SN2/2021 ,,Kārtība, kādā 

iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām’’ atcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka pamatojoties uz šo jomu var izdot tikai iekšējos noteikumus, līdz ar to 

lēmums par saistošo noteikumu ir atceļams un nākamajā lēmumprojektā jau būs šie paši noteikumi 

tikai kā iekšējie noteikumi. 

 

Ar 27.01.2021. Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr. Nr.2111 “Par Saulkrastu 

novada domes saistošo noteikumu ,,Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu 

vajadzībām’’ apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums apstiprināt saistošos noteikumus “Kārtība, 

kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām” turpmāk – Noteikumi). 

2021.gada 8.februārī Noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības 

ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai. 2021.gada 8.martā tika saņemts 

05.03.2021.atzinums Nr. 1-18/2311, kurā norādīts, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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10. panta pirmo daļu valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši 

pilnvarojuma jēgai un mērķim. Tiek norādīts, ka no likumības un varas dalīšanas principiem izriet, 

ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus tikai likumā noteiktos gadījumos, likuma 

ietvaros un tie nedrīkst būt pretrunā ar Satversmes normām, kā arī citām augstāka juridiskā spēka 

tiesību normām un tiek lūgts atcelt saistošo noteikumus Nr. SN2/2021. 

Ņemot vērā 05.03.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu 

Nr. 1-18/2311un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt 27.01.2021. saistošos noteikumus Nr. SN2/2021 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības 

zemi sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām”. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt uz e-adresei Vides 

aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.2210 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide informē, ka noteikumos ir norādīts, ka pašvaldība var, iepriekš paziņojot nomniekam, 

līgumu pārtraukt, norāda vai tas būtu cilvēcīgi un vai nevajadzētu norādīt punktu, kur nomnieks 

var savu ražu novākt. 

Diskusija par iekšējo noteikumu precizēšanu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča, B.Veide, 

A.I.Zaharāns, N.Līcis un A.Horsts. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības 

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

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 4.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

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

dārzu vajadzībām”. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie iekšējie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot domes Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājai lēmuma 1.punktā apstiprināto 

iekšējo noteikumu no spēkā stāšanās publicēt Saulkrastu novada domes informatīvajā 
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izdevumā un mājas lapā internetā www.saulkrasti.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Saulkrastu 

novada domes ēkā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2211 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par lēmuma, kas ietverts Saulkrastu novada domes 02.02.2021.gada 2.februāra vēstulē Nr. 

8.9/2021/IZ179 apstrīdēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane informē, ka uzņēmējs bija iesniedzis iesniegumu, kurā lūdzis piešķirt atvieglojumus 

nekustamā īpašuma nodoklim un nomas maksai, izvērtējot iesniegumu, tika konstatēts, ka 

uzņēmēja juridiskā adrese nav Saulkrastu novadā un līdz ar to, daļā, par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma piemērošanu, tika sagatavota atbilde, ka neatbilst noteikumos noteiktajiem 

kritērijiem. Ziņo par jautājuma izskatīšanas apstākļiem. 

N.Līcis noskaidro vai jautājuma nianse ir tikai par juridisko un faktisko adresi vai arī par 

ieņēmuma samazinājumu. 

V.Spitane atbild, ka par ieņēmuma samazinājumu nav runa, jo atteikuma iemesls bija tas, ka 

juridiskā adrese nebija Saulkrastu novadā. 

N.Līcis informē, ka Saulkrastu novada pašvaldības noteikumi paredz, ka gan juridiskai adresei, 

gan saimnieciskās darbības vietai ir jābūt Saulkrastu novadā un tikai tad var piemērot noteikumos 

norādīto atlaidi.  

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 15.martā ir saņēmusi SIA “Amatas 

loki” pilnvarotās personas iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu (turpmāk – 

iesniegums), kurā: 

1.  ietverts lūgums Atcelt administratīvo aktu Nr. 8.9/2021/IZ179, izskatīt Amatas Loki 2021. 

gada 21. janvāra iesniegumu vēlreiz un pieņemt lēmumu par atlaides piemērošanu korekti 

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

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

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””, 

2. ietverts lūgums sniegt detalizētu skaidrojumu, kādēļ izvērtēšana nevar notikt pēc 2021. 

gada 21. janvāra iesnieguma vēstulē norādītajiem kritērijiem, kā arī norādīt kādu vēl 

informāciju Dome vēlas saņemt, norādot atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

kārtību un metodoloģiju šīs informācijas sniegšanā (saturs, apjoms, forma, avots utt.), kā 

arī izvērtējot samērību informācijas savākšanā pret sasniedzamo mērķi. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu tiesības apstrīdēt 

administratīvo aktu ir adresātam, kura tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais 

akts ierobežo. Izvērtējot iesniegumā minēto, SIA “Amatas loki” (turpmāk - Iesniedzējs) ir tiesības 

apstrīdēt Domes 2021.gada 15.marta vēstuli Nr. 8.9/2021/IZ179 daļā par atteikumu piemērot 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu, savukārt daļā par nomas atvieglojuma 

piemērošanu Iesniedzējam ir nosūtīta atbilde (ietverta 2021.gada 15.marta vēstulē Nr. 

8.9/2021/IZ179), norādot informāciju, kas jāiesniedz, lai Dome varētu piemērot nomas maksas 

atvieglojumus. 

Izskatot iesniegumu daļā par atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu, Dome konstatē: 

http://www.saulkrasti.lv/
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1) 21.01.2021 SIA “Amatas loki” (turpmāk - Iesniedzējs) iesniedza iesniegumu, kurā 

informē, ka Iesniedzējs nomā no Saulkrastu novada domes zemes gabalu 2523 m2 

platībā, kas ir daļa no pašvaldībai piederošā zemes gabala Noliktavas ielā 10 ar kadastra 

numuru 80130020406 uz kura atrodas SIA “Amatas Loki” piederošas ēkas ar kadastra 

numuriem 80130020406003 un 80130020406005, kā arī lūdz samazināt zemes nomas 

maksu un nekustamā īpašuma nodokli par laika posmiem marts- maijs un septembris-

decembris, 2020.  

2) Atbildot uz Iesniedzēja 21.01.2021 iesniegumu, Dome 02.02.2021 nosūtīja atbildes 

vēstuli, kas reģistrēta ar Nr. 8.9/2021/IZ179, kurā, cita starpā,  informēja, ka nav pamata 

piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz neatbilstību 

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

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

īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu 

novadā””  izvirzītajiem kritērijiem. Proti, Dome norādīja, ka “Saskaņā ar informāciju, 

kas pieejama Uzņēmumu reģistrā, Sabiedrības juridiskā adrese ir Skanstes iela 29A-

120, Rīga LV-1013, līdz ar to Sabiedrība neatbilsts Noteikumu 13.1 noteiktajam 

kritērijam, t.i., Sabiedrības juridiskā adrese nav reģistrēta Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā un līdz ar to nav pamata piemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu.”. 

3) Iesniedzējs apstrīdot 02.02.2021 Domes vēstuli, kas reģistrēta ar Nr. 8.9/2021/IZ179, 

norāda, ka: “Dome šajā situācijā nav ņēmusi vērā Noteikumu pilnu tekstu. Noteikumu 

13.1 punkts saka sekojošo: “Laikā, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstī ir 

izsludināta ārkārtējā situācija, juridiskām personām, kuru juridiskā adrese un 

saimnieciskās darbības vieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ir tiesības 

saņemt atvieglojumus 50 procentu apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa 

par ēkām vai to daļām (telpu grupām). Ja juridiskās personas  juridiskā adrese nesakrīt 

ar saimnieciskās darbības vietu, atvieglojumus piemēro par ēkām vai to daļām (telpu 

grupām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība”. Tādējādi Dome atteikums piemērot 

atlaidi ir klajā pretrunā ar Noteikumiem, jo: 

1. Spēkā esošie normatīvie akti neparedz ne saistības, ne ierobežojumus juridiskai 

personai tieši vai tikai reģistrēt juridisko adresi tur kur tiek veikta faktiskā 

saimnieciskā darbība, kā arī šādu nosacījumu izpilde var būt neizpildāma situācijās, 

ka juridiskai personai ir ražotnes, filiāles, noliktavas, veikali utt. dažādās Latvijas 

pašvaldībās un pašvaldībām arī nav tiesību šādus nosacījumus uzspiest vispār, ne it 

sevišķi izvirzot to kā nosacījumu kas bija bijis jāizpilda pagātnē un attiecīgi ir vispār 

neizpildāms (Noteikumu grozījumi tika pieņemti 25. novembrī, kamēr ārkārtas 

situācija tika izsludināta 6. novembrī).  

2. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts tajā pašvaldībā, kurā atrodas nekustamais 

īpašums un juridiskā adrese to neietekmē. Tādējādi atlaides piemērošanas sasaiste 

ar juridisko adresi nevar būt pamatota un būtu arī diskriminējoša.  

3. Ņemot vērā augstākminēto, ir skaidri saprotams, ka Noteikumu 13.1 punkta otrais 

teikums precizē situāciju, kad ja juridiskā personās juridiskā adrese nesakrīt ar 

saimnieciskās darbības veikšanas vietu (respektīvi tā neatrodas Saulkrastu novadā), 

tad atvieglojumus piemēro par ēkām vai to daļām (telpu grupām), kurās tiek veikta 

saimnieciskā darbība (kuras atrodas Saulkrastu novadā).  

4. Tāpat jāatzīmē, tiesību normas dažādu interpretāciju gadījumā, ņemot vērā 

Noteikumu un to labojumu mērķi, tie ir interpretējama par labu tiesību normas 

subjektam, respektīvi šajā situācijā juridiskai personai.”. 
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4) Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kas noteic, 

ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām  un likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas noteic, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt 

par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, Dome, izdodot saistošos 

noteikumus, ir noteikusi, ka tiesības saņemt atvieglojumus 50 procentu apmērā no 

aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām vai to daļām (telpu grupām) ir 

juridiskām personām, kuru juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Dome, pieņemot, ka juridisko personu 

juridiskā adrese, nereti tiek norādīta dzīvesvietas adresē, otrajā teikumā precizē, ka 

gadījumā, ja juridiskā adrese nesakrīt ar saimnieciskās darbības vietu, atvieglojumus 

piemēro par ēkām vai to daļām (telpu grupām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība. 

Līdz ar to Dome norāda, ka otrajam teikumam ir precizējošs raksturs. 

 

Izskatot iesniegumu daļā par nomas atvieglojuma piemērošanu Iesniedzējam ir nosūtīta 

atbilde (ietverta 2021.gada 15.marta vēstulē Nr. 8.9/2021/IZ179), norādot informāciju, kas 

jāiesniedz, lai Dome varētu piemērot nomas maksas atvieglojumus. 

Tāpat dome konstatē, ka 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.453 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 

nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 

3.1.apakšpunkts noteic, ka “3. Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), 

pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 

30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu 

piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem 

šādiem kritērijiem: 

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, 

oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, 

salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, 

kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. 

februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības 

ieņēmumu samazinājumu;…”. Proti, salīdzināmais periods ir attiecīgais mēnesis pret 2019. gada 

12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem. Nomas maksas samazinājumu piemēro attiecīgajam mēnesim. 

No Iesniedzēja 2021. gada 21. janvāra iesnieguma šī informācija (nomnieka ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības konkrētā mēnesī) nav konstatējama, jo Iesniedzējs norāda, ka “Neto 

apgrozījums Marts – Maijs 2020 – 5961,81 Eur jeb 1987,27 Eur mēnesī (PVN deklarācijas, 

pārbaudāms VID). Kritums pret 2019. gadu – 33,3% Neto apgrozījums Septembris-Decembris 

2020 - 8265,01 Eur jeb 2066,25 Eur mēnesī (PVN deklarācijas, pārbaudāms VID). Kritums pret 

2019. gadu – 30,7%”. 

Dome, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atstāt spēkā lēmumu, kas ietverts 2021.gada 15.marta vēstulē Nr. 8.9/2021/IZ179, daļā par 

https://likumi.lv/ta/id/316118#p5


48 

 

atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā uz 

SIA “Amatas loki” juridisko adresi: Skanstes iela 29A - 120, Rīga, LV-1013 un 

elektroniski uz e-pasta adresi:/e-pasts/. 

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.2212 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis uzskata, ka lēmuma 2.punktā nav nepieciešams norādīt 2020.gadu, jo pabalsts nav 

piesaistīts atvaļinājuma termiņam, tas ir izmaksājams reizi gadā. 

N.Līcis aicina precizēt lēmuma 2.punktu izņemot vārdus “par 2020.gadu”. 

E.Grāvītis informē, ka pamet Domes sēdes videokonferenci. 

 

Plkst.16:33 deputāts Ervīns Grāvītis atvienojas no Domes sēdes videokonferences. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2021.gada 29.marta 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.01.2018. iekšējo noteikumu IeN1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikums” 11. un 16.2 punktu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  

 

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

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

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

N.Līcis, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim apmaksāta 

ikgadējā atvaļinājuma daļu- vienu kalendāro nedēļu, sākot ar 06.04.2021. līdz 13.04.2021.  

(par darba periodu no 28.12.2018.-27.12.2019.). 

2. Piešķirt N.Līcim atvaļinājuma pabalstu 50 procentu apmērā no mēnešalgas, aizejot 

ikgadējā atvaļinājumā. 

 

Lēmums Nr.2213 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis informē, ka nākamā domes sēdes daļa būs slēgta, jo skar personu datus.  

  

Plkst.16.33 tiek slēgta domes sēdes publiskā daļa un atklāta domes sēdes slēgtā daļa. 
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Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Alens 

Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Normunds Līcis, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Piedalās darbinieki: Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns, Administratīvās 

nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča, Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns, 

Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa. 

 

§44 

Par atteikumu piešķirt pabalstu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma kārtībā  

 

[..] 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- 5 (N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 

 

NOLEMJ:  

1. Atteikt piešķirt pabalstu /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]) likuma “Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likums” 15.1 panta kārtībā.  

2. 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. 

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

ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: /adrese/.  

 

Lēmums Nr.2214 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:44 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 08.04.2021. 

 


