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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2021. gada 28. aprīlis                    Nr.8/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 28. aprīlī plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:03 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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

Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana 

Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Nepiedalās deputāti: 

Andris Dulpiņš (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 28.04.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina izņemt no darba kārtības 10.jautājumu “Par Skultes ostas nosaukuma 

maiņu”, jo nepieciešams veikt papildus konsultācijas jautājuma risināšanā. 

A.Horsts informē, ka sakarā ar novada reformu, divu gadu laikā ir jāpierāda Saulkrastu novada 

attīstības izaugsmes un eksistences iespējas, tādēļ uzskata, ka šis ir īstais brīdis plašākai, Saulkrastu 

vārda, izplatīšanai pasaulē. 

Diskusija par 10.jautājuma izskatīšanu Domes sēdē. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts un 

E.Grāvītis.  

N.Līcis ierosina atstāt darba kārtībā 10.jautājumu un 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, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 28.04.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.03.2021. domes sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par neapbūvēta zemes īpašuma Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

4. Par neapbūvēta zemes īpašuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanu 

un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

5. Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

rezultātu apstiprināšanu  

6. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

7. Par ielas nosaukuma piešķiršanu  

8. Par  piemiņas akmens ar uzrakstu "Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosināta, Jūrniecības 

departamenta celta 1937.-1939. gadā tapa Skultes zvejnieku osta" pārvietošanu  

9. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Vecskolas iela 5, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai  

10. Par Skultes ostas nosaukuma maiņu  

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

11. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu  

Finanšu komitejas lēmumi 

12. Par darba aizsardzības līdzekļu iegādi Saulkrastu pašvaldības policijā  

13. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada 2021.gada plānotajos izdevumos  

14. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

projektiem  

15. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā projekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi” realizēšanai  

16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Sinora”  

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra”  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Bemberi maiznīca”  

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

noteikšanu  

21. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

22. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām Valsts kasē un 

kredītiestādēs  

23. Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā  

24. Par izmaiņām Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos vērtēšanas komisijas sastāvā  

25. Par adreses likvidēšanu  

26. Par tehniskas kļūdas labošanu Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumā Nr. 2176  “Par 

adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu”  

27. Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” budžeta plānā  

28. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, 

Saulkrastos"  

29. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 2A, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  
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30. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu   

31. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Rīgas ielā 9a, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

32. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

33. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

34. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

35. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

36. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 13B, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

37. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 7, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

38. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

39. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 2a, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

40. Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 37, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Piebalsojamie jautājumi: 

41. Par vienošanās slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2021. gada 29. 

janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanu Nr.6-APSD-42-2021  

42. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim K.Cirsim 

43. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma 

pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Saulkrastu novadā” realizācijai 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 31.03.2021. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 31.03.2021. domes sēdes 

lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti. Informē par notiekošajiem 

būvdarbiem un iepirkumiem Saulkrastu novadā. 

A.Horsts noskaidro par Rožu bulvāra jautājuma virzību. Informē, ka gājējiem un velosipēdistiem, 

nokļūšana uz Rožu bulvāri ir bīstama un apgrūtināta, un uzskata, ka būtu nepieciešama aktīvāka 

pašvaldības iesaiste jautājuma risināšanā un varbūt izstrādāt projektu, kas būtu nepieciešama ceļa 

labošanai, apgaismojuma ieviešanai un gājēju vai velosipēdistu celiņu izbūvei. 
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N.Līcis informē, ka minēto procesu ir uzsācis un, ka par diviem valsts ceļiem, tajā daļā, kas iet 

caur dārzkopības kooperatīviem, ir kontaktējies ar Latvijas valsts ceļiem par iespēju vasaras 

sezonā uzstādīt ātruma ierobežojošās zīmes, bet ir saņemta informācija, ka viņi paši nav gatavi, 

bet piedāvā abus valsts ceļus pārņemt pašvaldībai. Ziņo par plānoto tehnisko projektu izstrādi velo 

joslu izveidei. 

A.Horsts ierosina informāciju izvietot Saulkrastu mājaslapā un Saulkrastu novada avīzē. 

A.I.Zaharāns papildus informē, ka atbilde no Latvijas valsts autoceļiem nav saņemta, bet 

telefoniski ir sazinājies un saņēmis aptuvenos laikos, kad viņi varētu uzlabot ceļa segumu un 

minimāli restaurēt tiltu – aptuveni maijs, jūnijs. 

A.Horsts ziņo, ka Domes sēdē tiks lemts par 400 000 EUR aizņēmuma ņemšanu Baltic inn 

remontam, bet šai ēkai jau ir ieguldītas lielas naudas summas. Noskaidro cik vēl būs nepieciešams 

ieguldīt un vai darbi tiks paveikti termiņā sakarā ar to, ka objekts ir noteikts kā augstas gatavības 

projekts. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka bija nepieciešams pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka netika pievienoti 

daži dokumenti, šī iemesla dēļ, iepirkums bija jāizsludina no jauna, tādēļ nolikumā ir samazināts 

izpildes termiņš un tādēļ Domes sēdē tiks skatīts jautājums par aizņēmuma ņemšanu, lai, pie 

labvēlīga Domes lēmuma, tiktu laicīgi iesniegts saskaņojums VARAM un aizņēmuma 

pieprasījums Valsts kasei. Uzskata, ka, lai ēka funkcionētu, šī renovācija ir optimāls variants, lai 

tā uzsāktu darbību un tālāk tiktu ekspluatēta.  

Diskusija par finansiālo ieguldījumu ēkas remontam un Estrādes pārbūves veiktajām papildus 

izmaksām. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro par Melnsila ielas jautājuma virzību. 

A.I.Zaharāns informē, ka no būvnieka ir saņemta vēstule par nevēlēšanos veikt darbus, savukārt 

Dome ir pieaicinājusi un noslēgusi līgumu ar neatkarīgajiem ekspertiem un tiks veikta ceļa segas 

konstruktīvo slāņu biezuma noteikšana ar grunts penetrācijas radaru. Neizslēdz iespēju, ka tiks 

uzsākta tiesvedība par izdevumu segšanu. 

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

O.Vanaga noskaidro situāciju par skolu reorganizāciju un kādi turpmakās darbības tiks veiktas. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ir saņemta vēstule no Izglītības ministrijas par procesa akceptēšanu. Ziņo, 

ka ir izsludināta vakance uz jauna direktora amatu un ir izveidota komisija, un process iekļaujas 

termiņos un grafikos. 

Diskusija par izsludinātās vakances informācijas izplatīšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis un 

A.I.Zaharāns. 

A.Horsts noskaidro par projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Saulkrastu novadā” virzību, jo daudzās vietas pieslēgumi ir 

izbūvēti tālāk, nekā iedzīvotājiem atrodas kanalizācijas tīkli un vai nebija noteikta kontrole, kā tiek 

atjaunoti ielu segumi pēc darbu veikšanas. 

A.I.Zaharāns piekrīt, ka ielas ir cietušas no kanalizācijas projekta darbiem, bet paralēli tika veikta 

arī apgaismojuma izbūve, kā arī sadales tīkla kabeļu pārcelšana no gaisa līnijām. Informē, ka 

iepriekšējā gadā, kad tika īstenots elektrības projekts, ielu apgaismojuma stabi bija izprojektēti 

pareizi, bet, diemžēl, dažu īpašumu īpašnieki bija patvaļīgi iebūvējuši žogus un apstādījumus 

pašvaldības teritorijā, līdz ar to izbūvēs laikā tie tika traumēti. Nevar sniegt atbildi par būvuzrauga 

atbildību uz doto mirkli. 

A.Horsts aicina turpmāk apsekot projekta vietas, kur tika vilktas kanalizācijas. 

N.Līcis sniedz informāciju par kaiļsauļotāju pludmali. Ierosina pašvaldības policijai kontrolēt un 

pašvaldības izpilddirektoram noorganizēt norāžu uzstādīšanu ar norādēm par nūdista pludmales 

atrašanās vietu.    

L.Vaidere piekrīt N.Līča teiktajam, ka nepieciešams uzstādīt zīmes, ka pēc konkrēta attāluma būs 

kaiļsauļotāju pludmale un aicina pašvaldības policiju apsekot teritoriju biežāk. Norāda, ka 

nepieciešams uzstādīt ātruma ierobežojuma zīmi pēc degvielas uzpildes stacijas Rīgas virzienā. 
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Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide noskaidro vai ir nepieciešams šādus zemes gabalu nodot izsolē, ja tos varētu izmantot 

bērnu rotaļu laukumu izbūvei vai nākotnei, kad tiek plānotas apkaimju valdes, kurām būtu 

nepieciešamas šādas teritorijas, kur veikt sapulces vai tikšanās. Saulkrastu apkaimēs ir 

nepaciešamas vietas šādu notikumu organizēšanai. 

Diskusija par teritorijas izmantošanas iespējām. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide un A.Horsts  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 08.03.2021. iesniegumu par neapbūvēta 

zemes īpašuma Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80130050285, 

izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA ,,Grant Thornton’’ 

2021.gada 15.aprīļa nekustamā īpašuma novērtējumu (atbilstoši tirgus situācijai aprēķinātā 

vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 20200 euro), un Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2.punktu, atbilstoši 

2021.gada 17.marta Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (protokols Nr.3/2021§4), 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, A.Deniškāne, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 

005 0285, platība 1476 m2 platībā, individuālās apbūves teritorijas izveidei. 

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

atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Brāļu Kaudzīšu iela 2, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 005 0285, nosacīto cenu, kas vienāda ar 

tirgus vērtību 20200 euro (divdesmit tūkstoši divi simts euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 005 0285, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 18.06.2021. plkst.10.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, no pārējās zemes (konts 12171) un iekļaut kontā 2132 (krājumi un 

ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.2215 protokola pielikumā. 
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§4 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis Aicina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo uzskata, ka zemes gabals būtu izmantojams 

uzņēmējdarbībai un uzskata, ka piemērotāka attīstības iespējas meklēšana būtu caur nomu. 

A.Horsts piekrīt N.Līča teiktajam, bet noskaidro vai neveidosies budžeta deficīts, ja tas tika 

iekļauts budžeta plānā. 

N.Līcis uzskata, ka šī nav būtiska pozīcija, kas varētu ietekmēt budžetu. Aicina atlikt jautājuma 

izskatīšanu un izskatīt tā attīstības iespēju ar pašvaldības palīdzību vai caur nomu. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

§5 

Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka pieteikumus uz projektu 

konkursu bija iesniegušas 6 biedrības. Vērtēšanas komisija izvērtēja pieteikumus atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem un virza uz domes sēdi, apstiprināt finansējuma piešķiršanu, 3 biedrībām - 

biedrībai “Jūras zirgi”, biedrībai “Creative coast” un biedrībai “Saulkrastu uzņēmēju biedrība”. 

N.Līcis noskaidro, kas piedalījās vērtēšanas komisijā. 

M.Petruševica atbild, ka viņa pati, Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Stjade un 

Būvvaldes arhitekts Gints Pelčers. 

E.Grāvītis ierosina, ka turpmāk, ja kāds projekts saņem “0” vērtējumu, tad tas automātiski 

nozīmētu, ka minētais projekts tiek diskvalificēts turpmākajai izvērtēšanai. 

 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 24.02.2021. lēmumu Nr.2162 (Prot. Nr. 4/2021§35) 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursu” tika 

izsludināts projektu konkurss ar pieteikšanās termiņu 26.03.2021. Noteiktajā termiņā tika saņemti 

6 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi. Pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības 

rīkotā projektu konkursa rezultātiem, kurus, atbilstoši Saulkrastu novada domes 2021.gada 24. 

februāra sēdē apstiprinātajam Nolikumam “Saulkrastu novada pašvaldības finansētā nevalstisko 

organizāciju projektu konkursa nolikums”, izvērtēja vērtēšanas komisija, kā arī uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, un atbilstoši 

Saulkrastu novada domes 13.04.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumam (Prot.Nr.4/2021§3), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  



7 

 

1. Apstiprināt projektu konkursa vērtēšanas rezultātus. 

2. Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu sekojošām biedrībām projektu 

īstenošanai: 

2.1. Biedrībai “Jūras zirgi” (reģ. Nr. 40008189038) projekta “Saulkrastu manēžas izveide” 

īstenošanai 1900 EUR 

2.2. Biedrībai “Creative coast” (reģ. Nr 40008270402) projekta “Vides objekts “Zelta 

priede” īstenošanai 1950 EUR 

2.3. Biedrībai “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” (reģ. Nr. 40008265609) projekta 

“Saulkrastu novada uzņēmēju informatīvais buklets” īstenošanai 1800 EUR 

3. Slēgt līgumus ar biedrībām par finansējuma piešķiršanu un finansējuma izlietojuma 

atskaišu iesniegšanu. 

 

Lēmums Nr.2216 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

/adrese/, 23.03.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem Ainažu iela 

19A un Ainažu iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

- Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā- daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, 

- 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 14.04.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.4/2021§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamiem īpašumiem Ainažu iela 19A, kadastra apz. 80130020104, un 

Ainažu iela 21, kadastra apz. 80130020191, Saulkrasti, 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.2217 protokola pielikumā. 
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§7 

Par ielas nosaukuma piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālista 06.04.2021. iesniegumu 

par ielas nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam ar kadastra Nr.80330021710, V87, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz Civillikuma 1036. pantu, Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 10. punktu, atbilstoši 2021.gada 14.aprīļa 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam 

(prot.Nr.4/2021§5), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apz.80330021710 un 80330021840 nosaukumu – 

Liepaines iela, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

2. Novada attīstības nodaļai veikt īpašuma pārreģistrāciju zemesgrāmatā. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nosaukuma maiņu grāmatvedības bilancē. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2218 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par  piemiņas akmens ar uzrakstu "Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosināta, 

Jūrniecības departamenta celta 1937.-1939. gadā tapa Skultes zvejnieku osta" 

pārvietošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts uzskata, ka pašvaldībai būtu jāorganizē labiekārtošanas projekta izstrāde, nevis kā 

lēmuma 2.punktā minēts, ka “Skultes ostas pārvaldei organizēt labiekārtošanas projekta izstrādi 

un pārvietošanu”. 

N.Līcis informē, ka jebkurā gadījumā, šajā procesā ir jāpiesaista arhitekts, kas izstrādā projektu un 

to saskaņo būvvaldē. Nepieciešams noslēgt līgumu ar arhitektu, bet jānoskaidro jautājums kurš to 

apmaksās un kurš sastādīs darba uzdevumu. 

A.Horsts jautājums būtu jāprecizē Skultes ostas valdes sēdē. 

A.Deniškāne ierosina piemiņas akmeni pārcelt tuvāk ostai uz kultūras nama pusi, jo lēmumā 

minētajā Skultes ielas un Ostas ielas krustojuma sākumā bieži uz soliņiem atrodas personas, kuras 

varētu piemēslot piemiņas akmeni ar tukšām pudelēm. 

N.Līcis ierosina uzdot kultūras centram veikt īsu iedzīvotāju, speciālistu apzināšanu par labākās 

vietas izvēli piemiņas akmeņa novietošanai. 

Diskusija par piemiņas akmeņa novietošanas vietu. Diskusijā piedalās A.Horsts un A.Deniškāne. 

N.Līcis atkārtoti ierosina pārrunāt ar kultūras centra darbiniecēm par īsu iedzīvotāju apzināšanas 

iespējām. Aicina precizēt lēmuma 1.punktu izņemot teikumu “uz Skultes ielas un Ostas ielas 

krustojuma sākumu” un balsot par lēmuma projektu 
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Skultes ostu atklāja 1939. gada 7.oktobrī, par ko vēsta jūras krastā celts piemiņas akmens, 

kurā iekaltie vārdi vēsta par to, kā tapusi jaunā Skultes zvejniecības osta: “Valsts Prezidenta Kārļa 

Ulmaņa ierosināta, Jūrniecības departamenta celta, tapa Skultes zvejnieku osta. 1937–1939.” 

Skultes ostas realizētā projekta ietvaros tiks uzstādīts žogs, kā rezultātā piemiņas akmenim tiks 

liegta pieeja. Lai nodrošinātu šī vides objekta pieejamību, piemiņas akmeni ierosināts pārvietot 

Ostas ielas un Skultes krustojuma sākumā, paredzot izveidot labiekārtotu laukumu. Saskaņā ar 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 14.aprīļa 

atzinumu (protokols Nr. 4/2020§10),  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atbalstīt piemiņas Akmeņa ar uzrakstu “Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosināta, 

Jūrniecības departamenta celta 1937.-1939. gadā tapa Skultes zvejnieku ostu” 

pārvietošanu;  

2. Skultes ostas pārvaldei organizēt labiekārtošanas projekta izstrādi un pārvietošanu. 

 

Lēmums Nr.2219 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Vecskolas iela 5, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 29.janvārī saņemts /vārds, uzvārds/ 

2021.gada 25.janvāra iesniegums “Par zemes gabala iegādi pēc adreses Vecskolas iela 5, Mežvidi, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.” (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atļaut iegādāties zemes 

gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 80330021200), uz kura  atrodas viņam piederoša 

būve (kadastra apzīmējums 80330021200001) pēc adreses Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu 

pag., Saulkrastu nov. Izskatot Iesniegumu, Dome ar 2021.gada 17.februāra vēstuli 

Nr.8.10.4/2021/IZ256 informēja /vārds, uzvārds/, ka atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) nosacījumiem, ir uzsākts Saulkrastu 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov. atsavināšanas process. 

Izskatot Iesniegumu, un Domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē:  

1) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000586774 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma – zemesgabala 

Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80330021200, 649 m2 platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300004790576, lēmums 25.02.2019, tiesnese Sarmīte Stūrmane). Īpašums 

apgrūtināts ar ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0045 ha (Zemesgrāmatas 

III.daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1.). Uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam 

nepiederošas būves ar kadastra apzīmējumu 80330021200001. 

2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000602229, nekustamā īpašuma (būve – dārza māja ar kadastra apzīmējumu 

80330021200001) Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
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numurs 8033 502 0015, īpašnieks – /vārds, uzvārds/, personas kods [..], pamats: 2020.gada 

3.augusta pirkuma līgums (Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

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

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

3) 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, 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, 

un Domes 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.2131 (Prot.Nr.4/2021§ 4) “Par zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, 2021.gada 16.martā starp Domi un /vārds, uzvārds/ 

noslēgts zemes nomas līgums ar reģistrācijas Nr.5.4/2021/Li85. Zemes nomas līgums ir 

spēkā līdz 2031.gada 30.aprīlim.  

4) Pamatojoties uz SIA “Latio” 2021.gada 10.marta vērtējumu Reģ.Nr.V/21 – 931 “Par 

nekustamā īpašuma – zemes vienības, kas atrodas Saulkrastu novadā, Saulkrastu pagastā, 

Mežvidos, Vecskolas ielā 5, novērtēšanu”, nekustamā īpašuma – zemesgabala Vecskolas 

iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra Nr.8033 002 1200, 

2021.gada 4.martā aprēķinātā patiesā vērtība ir EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 

00 centi). 

5) Ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie izdevumi ir EUR 181,50 (viens 

simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā, kas sastāv no maksas par sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” sniegto pakalpojumu nekustamā īpašuma 

vērtības noteikšanā (SIA “Latio” 10.03.2021. Rēķins Nr.V-16140). 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, turklāt 21.pantsa pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas 4.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu nodod 

atsavināšanai un atsavina saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ja Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

nav noteikts citādi. 

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu 

var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu, ko veido 

nekustamā īpašuma vērtība, ko noteicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs – SIA „Latio”,  

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likums 44.panta piekto daļu publiskai personai piederošu 

zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas īpašniekam. Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo 

īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, 

kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tam atsavināšanas paziņojumu. Konkrētajā 

gadījumā, atsavināšanas paziņojumā Dome norādīs, ka vēlas piemērot atsavināšanas veidu – 

pārdošanu par brīvu cenu ar tūlītēju samaksu. 

Zemes nomnieks – /vārds, uzvārds/ atbilst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punkta personu lokam, tas ir, kurš atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā bija nopircis būvi no 

personas, kuram bija izbeigtas zemes lietošanas tiesības, un šī persona vēlas nopirkt zemi, un par 

ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

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
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Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai 

vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir izveidojušās piespiedu nomas 

attiecības, līdz ar to zemesgabals, uz kura atrodas citai personai – /vārds, uzvārds/ piederoša ēka, 

uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nav 

izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un to nav nepieciešams saglabāt pašvaldības 

īpašumā, tādējādi zemesgabalu lietderīgāk ir nodot atsavināšanai. 

Noteiktajā termiņā, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta sesto daļu, pirmpirkuma 

tiesīgā persona sniedz atbildi uz atsavināšanas paziņojumu. Gadījumā, ja 44.panta ceturtajā daļā 

minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 

neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par 

to. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto un sesto daļu, 44.panta ceturto daļu, SIA “Latio” 2021.gada 

10.marta vērtējumu Reģ.Nr.V/21 – 931 “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības, kas atrodas 

Saulkrastu novadā, Saulkrastu pagastā, Mežvidos, Vecskolas ielā 5, novērtēšanu”, atbilstoši 

Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 14.aprīļka 

atzinumam (protokols Nr.4/2021§11), Saulkrastu novada dome, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 002 1200, ar kopējo platību 0,0649 ha (turpmāk – 

zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 

centi) apmērā. 

3. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu, tas ir, maksāšanas līdzekli – 

100% (viens simts procenti) EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā. 

4. Apstiprināt ar zemesgabala atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus – EUR 181,50 

(viens simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā. 

5. Atzīt būves (dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 80330021200001), ar adresi: Vecskolas 

iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieku – /vārds, uzvārds/, 

personas kods 180674-10318, par zemesgabala pirmpirkuma tiesīgo personu. 

6. Uzdot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas nosūtīt nekustamā īpašuma Vecskolas iela 5, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 1200, Atsavināšanas paziņojumu 

(1.pielikums), piedāvājot to atsavināt būves (dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 

80330021200001) īpašniekam – /vārds, uzvārds/.   

7. Ja /vārds, uzvārds/ Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā 

sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu 

un Saulkrastu novada domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, un ar 

zemesgabala atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus, Atsavināšanas paziņojumā 
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noteiktajā apmērā, Saulkrastu novada domes Administratīvai nodaļai organizēt pirkuma 

līguma noslēgšanu (2. pielikums).  

8. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rēķinu par 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, un rēķinu par atsavināšanas procedūras saistītiem 

izdevumiem. 

9. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt nekustamo īpašumu Vecskolas iela 5, Mežvidi, 

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

kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2220 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par Skultes ostas nosaukuma maiņu 

 

Ziņo N.Līcis, ka daudzi iedzīvotāji ir neizpratnē, par to, ka faktiski osta atrodas Saulkrastu novadā, 

bet nes Skultes vārdu un ņemot vērā šī brīža apstākli, ka tiek veidots jauns Saulkrastu novads, ir 

jāiegūst attīstības centra statuss. Uzskata, ka tas būtu saprotami, ja paplašinoties pilsētas robežām, 

attīstoties jahtu ostai un tās reklamēšanai, un kravu piesaistei, nākotnē ostas nosaukums tiktu 

mainīts uz Saulkrastu ostu. Saprot uzņēmēju satraukumu saistībā ar ieguldījumu firmu 

nosaukumos, kurās tiek izmantots Skultes vārds, kā arī vēsturisko iedzīvotāju bažas par 

nosaukumu maiņu. Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un padziļinātāki izdiskutēt nosaukuma 

maiņas iespēju, un tikai tad, kad vairākums atbalstīs šo procesu, tiks uzsākts darbs pie nosaukuma 

maiņas. 

A.Horsts uzskata, ka šis ir īstais vēsturiskais brīdis, kad osta tiktu beidzot nosaukta pareizā 

nosaukumā – Saulkrastu osta. Ziņo, ka mainot nosaukumu, tas pievērstu papildus uzmanību un 

popularizētu Saulkrastu vārdu pasaulē. Uzskata, ja tagad netiks lemts par ostas nosaukuma maiņu, 

tad tas nekad netiks darīts. Informē, ka protams ir iedzīvotāji, kuri ir pret nosaukuma maiņai, bet 

ir arī otra daļa, kuri atbalsta šādu iniciatīvu.     

E.Grāvītis atbalsta ierosinājumu, ka šo jautājumu būtu nepieciešams nodot sabiedrībai un 

uzņēmējiem, viedokļa sniegšanai. Izsaka savu viedokli par vēsturiskā aspekta radīšanu šajā 

situācijā. Informē, ka uzņēmēji, parasti nosaukuma maiņas veic tad, kad ir kādas reputācijas 

problēmas, kas šajā gadījumā nav un izskaidro, ka Skultes osta ir starptautisks un atpazīstams 

nosaukums un ārzemēm Saulkrastu nosaukumu izrunāšana būtu sarežģīta. Uzskata, ka vienkārši, 

patikas pēc, mainīt Skultes ostas nosaukumu ir pilnīgi aplama. 

N.Līcis informē, ka jautājums netiek lemts par to vai patīk vai nepatīk, bet gan jautājums tiek 

izskatīts ar skatu nākotnē. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu par ostas 

nosaukuma maiņu, jo tādejādi pierādot, uzņēmējdarbības spēju attīstīties Saulkrastos. 

L.Vaidere ierosina ņemt vērā iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli un veidot aptauju par nosaukuma 

maiņu.  

A.Horsts uzskata, ka šis ir tas brīdis, kad deputātiem ir iespēja mainīt Saulkrastu vēsturi un tas var 

nepienākt vairs nekad. 

N.Līcis ziņo, ka jautājumu ir pārrunājis ar daļu no uzņēmējiem, un viņi konceptuāli atbalsta, bet 

būtu nepieciešama stratēģija par pārejas procesu.  

A.Deniškāne atbalsta L.Vaideres priekšlikumu. 

Diskusija par jautājuma izskatīšanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un A.Horsts. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu rīkot sabiedrisko apspriešanu. 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, 

G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 2 (A.Horsts, A.Deniškāne), 

„ATTURAS”- 4 (N.Līcis, B.Veide, A.Aparjode, S.Ancāne), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, izskatot un apspriežot to maija komitejas 

sēdē ar izvērstiem skaidrojumiem un pamatojumiem nosaukuma maiņai. 

E.Grāvītis aicina, papildus sabiedriskajai apspriešanai, veidot atklātu diskusiju ar ostā 

strādājošajiem uzņēmumiem un ar šo uzņēmumu partneriem, tai skaitā arī ārzemēs.  

A.Ancāns norāda, ja runa iet par aptaujām, tad ir jādomā, kura intereses uz doto mirkli ir būtiskākas 

– Saulkrastu novada un tajā dzīvojošo iedzīvotāju intereses vai Skultes ostas uzņēmēju intereses. 

N.Līcis atkārtoti aicina balsot par jautājuma atlikšanu, izskatot to maija komitejas sēdē ar 

sagatavotajiem materiāliem. 

Diskusija par ostas nosaukuma maiņu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, A.Ancāns un 

A.Horsts. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 

(A.Horsts), „ATTURAS”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 12.05.2021. komiteja sēdi un sagatavot pamatojumu un 

skaidrojumu Skultes ostas nosaukuma maiņai. 

 

§11 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita Brīvkalne informē, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku vakanta vieta nebija kādu laiku aizpildīta un konkursa kārtībā tika izvēlēta šī persona, 

un tad Saulkrastu novada bāriņtiesa līdz reformai būtu nokomplektēta. 

 

Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ritas 

Brīvkalnes  2021. gada 8. aprīļa iesniegums par Svetlanas Ozoliņas ievēlēšanu Saulkrastu novada 

bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku. 

Ievērojot Bāriņtiesas likuma 9. pantā piektajā daļā noteikto, Saulkrastu novada dome, 

pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanas amatā, ir pārliecinājusies par Svetlanas 

Ozoliņas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11. panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. un 6. punktā minētajām 

prasībām. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 15. pantam attiecībā uz amatu savienošanas 

ierobežojumiem, Dome konstatē, ka Svetlana Ozoliņa neieņem nevienu no minētajiem amatiem 

attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas bāriņtiesa. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 8. punktu, kurš nosaka, ka viena no 

pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu 

personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 21. panta pirmās daļas 26. punktu, saskaņā 

ar Sociālo jautājumu komitejas 2021. gada . aprīļa sēdēs atzinumu (protokols Nr.4/2021§2) un 

ievērojot Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmās daļas noteikto, ka bāriņtiesas locekli ievēlē pašvaldības 

dome uz 5 (pieciem) gadiem, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ievēlēt SVETLANU OZOLIŅU (personas kods [..]) par Saulkrastu novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieku ar 2021. gada 5. maiju uz pieciem gadiem. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Administrācijas nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.2221 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par darba aizsardzības līdzekļu iegādi Saulkrastu pašvaldības policijā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu pašvaldības policijas administratīvās nodaļas priekšniece Helēna Gleglu aicina 

deputātus atbalstīt jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu bruņu vestes iegādei. 

S.Osīte noskaidro, kādēļ minētās vestes netika iekļautas budžetā. 

H.Gleglu atbild, ka uz oktobra un novembra mēnesi netika noskaidrotas labākās vestes piegādātājs, 

kas atbilstu visiem kritērijiem un nebija zināmas summas par vienas vestes piegādi. 

 

Izskatot Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka G.Vintera 08.03.2021. iesniegumu 

par papildu finanšu līdzekļus piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” jauna aizsargaprīkojuma “Bruņu veste” iegādei, kas izskatīts 14.04.2021. Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.4/2021§3), un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 2 148.00 (divi tūkstoši 

viens simts četrdesmit astoņi euro un 00 centi) ieskaitot PVN, lai iegādātos četras bruņu 

vestes. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu pašvaldības policijas (struktūrvienība 05, V.F.03.110) 

2021. gada izdevumos, palielinot izdevumu plānu EKK 5239 (Pārējie iepriekš 

neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi) par EUR 2 148.00 (divi tūkstoši viens 

simts četrdesmit astoņi euro un 00 centi) ieskaitot PVN. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 01.02.2021. saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 “Saistošie 

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

minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2222 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada 2021.gada plānotajos izdevumos 
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Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka ir saņemts aizņēmums, līdz ar to ir atbrīvojušies 

līdzekļi, lai noslēgtu līgumu ar sadales tīkliem. 

 

Lai nodrošinātu ES projekta “Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide 

Ainažu ielā” realizāciju 2021.gadā, tika noslēgts līgumu ar A/S “Sadales tīkls” par 0.4kV iekārtu 

pārvietošana Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Saskaņā ar 11.02.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem 

un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 

seku mazināšanai un novēršanai”, projekta realizācijai ir piešķirts Valsts kases aizņēmums “Jūras 

prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26”. 

Pamatojoties uz 11.02.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par 

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

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 18.03.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.175 

“Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 

pirmās daļas 2. un 10.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2021. sēdes 

atzinumu (protokols Nr.4/2021§4) 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.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 Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. izdevumu pozīciju “Projekts "Jūras prospekta pārbūve, Zvejniekciemā"” 

(Struktūrvienība 0111, P5258, V.F. 04.510) ekonomiskās klasifikācijas 

kods EKK 5213 (Transporta būves) par 29 772,00 EUR; 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. izdevumu pozīciju “EJZF projekts "Tūrisma attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide Ainažu ielā"” (Struktūrvienība 0111, P5148, V.F. 

04.510) EKK 5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība) par 29 772,00 EUR; 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2223 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

projektiem 

 

Ziņo N.Līcis. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska izskaidro, ka Moderns 

aprīkojums dizaina grafikai ir grafiskās planšetes uz kurām zīmē uz ekrāna. 
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Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora 12.04.2021. iesniegumu 

par Saulkrastu novada domes 2021.gada budžeta ienākumu un izdevumu palielināšanu, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2021. sēdē (protokols Nr.4/2021§9), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz Valsts 

Kultūrkapitāla fonda apstiprinātajiem mērķprogrammu projektiem, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumus: 

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” par 989,00 EUR (EKK 

18.6211, P5256), lai realizētu projektu “Moderns aprīkojums dizaina grafikai 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai”; 

1.2. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas – citi” par 1 500,00 EUR (EKK 

18.6211, P5257), lai realizētu projektu “Instrumentu un skaņu, gaismu aprīkojums 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas specialitātes, ansambļu darbam, 

koncertēšanai”. 

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

2.1. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Moderns aprīkojums dizaina grafikai 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai” (Struktūrvienība 101, Projekts 

5256) budžeta izdevumu plānu EKK 231201 (Inventārs) par 989,00 EUR; 

2.2. palielināt izdevumu pozīciju “Projekts “Instrumentu un skaņu, gaismu 

aprīkojums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas specialitātes, 

ansambļu darbam, koncertēšanai” (Struktūrvienība 101, Projekts 5257) budžeta 

izdevumu plānu EKK 231201 (Inventārs) par 652,00 EIR un EKK 5239 (Pārējie 

pamatlīdzekļi) par 848,00 EUR. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2224 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā projekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi” realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka, līdzekļi ir paredzēti būvdarbiem, lai funkcionētu vismaz ēkas 1.stāvs, 

un tad iedzīvotāji varētu apmeklēt baseinu un pirti. 

A.Horsts noskaidro pamatojumu noteiktajiem termiņiem. 

A.I.Zaharāns atbild, ka aizdevuma nosacījums ir īstenot šī gada ietvaros. 

Diskusija par iespējamiem riskiem, ja projekts netiks īstenots. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

A.I.Zaharāns, E.Grāvītis un N.Līcis. 

 

Lai realizētu projektu „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā 

atjaunošana” būvdarbi”,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās 
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daļas 2. un 10.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta piekto daļu, un 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2021. sēdes atzinumu  (protokols 

Nr.4/2021§7), 
 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Prioritārajā projekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā 

atjaunošana” būvdarbi” īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā uz 20 

(divdesmit) gadiem EUR 400 000,00  (četri simti tūkstoši euro  un 00 centi) apmērā, ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2022., 

aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.2225 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, 09.04.2021. iesniegumu par zemes gabala 

Rīgas iela 103, Saulkrasti, daļas iegūšanu īpašumā, kura tiek ilgstoši nomāta, 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 14.04.2021. Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.4/2021§8), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Rīgas iela 103, kadastra apz. 80130030179, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz e-pastu:/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. 
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Lēmums Nr.2226 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Sinora” 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kā notika iesniegto iesniegumu tālākā virzība. 

N.Līcis atbild, ka notika tikšanās ar iesnieguma iesniedzējiem par attīstības iespējām Saulkrastos 

un nepieciešamajiem ieguldījumiem un iespējām, lai pielāgotos esošajai situācijai, un pats iniciēja, 

ka šie jautājumi ir jāvirza izskatīšanai. 

A.Horsts informē, ka šis laiks uzņēmējiem ir ļoti smags un uzskata, ka jautājums būtu jāizskata 

plašāk un zemes gabali būtu jāiznomā ar būtiski ilgākiem termiņiem un ar iespēju oficiāli būvēt 

šajās vietās. Aicina deputātus atbalstīt lēmumprojektu. 

B.Veide norāda, ka būtu reizi gadā jāpārbauda, vai uzņēmējs, kurš ir noslēdzis līgumu par zemes 

gabalu, ir ievērojis visus būvnormatīvus, vai izpilda visus līguma punktus un vai ir veicis visus 

maksājumus. 

N.Līcis informē, ka ir iesniegti precizējumi par nomas maksas pārskatīšanas kārtību. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka lēmumā tiek pagarināti līguma 

noteikumi pie nosacījuma, ka tiek sakārtotas lietas, kuras vēl netika sakārtotas, nav parādu un 

nomas maksas, atbilstoši šī brīža regulējuma, ņemot vērā to, ka līgumā nav paredzēta nomas 

maksas celšanas kārtība, Dome var piemērot ar brīdi, kad beidzas šī brīža noslēgtais līguma 

termiņš un ar jauno termiņu tiks pārskatīts atbilstoši neatkarīga vērtētāja novērtējuma un izmaksas 

par vērtējumu segs nomnieks. 

N.Līcis aicina balsot par precizējumiem lēmuma projektā.  

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, G.Lāčauniece, I.Veide), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 9.martā saņemts un reģistrēts SIA 

“Sinora", reģistrācijas Nr. 40003452084 (turpmāk – Sabiedrība) valdes priekšsēdētājas 

iesniegums, kurā lūgts pagarināt esošo zemes nomas līgumu Nr.01-19.2/Li148 uz 6 (sešiem) 

gadiem, proti līdz 2031.gada 30.septembrim, jo ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu ierobežojumus - ēdienus un dzērienus izsniegt tikai līdzi 

ņemšanai, saīsināto darba laiku, telpu pielāgošanu jauno sanitāro normu prasību ievērošanai u.c., 

Sabiedrības uzņēmumam kafejnīcai Terasei "Costa del Sol" ir nepieciešami apjomīgi ieguldījumi 

jauno prasību izpildei, t.sk. ieguldījumus virtuves tehnikas iegādei, iekštelpu pārbūvei, terases 

pārbūvei u.c. un Sabiedrība ir izvērtējusi risku, ka plānotās investīcijas īstermiņā neatpelnīs 

ieguldītos līdzekļus. 

Dome pārbaudot informāciju secina, ka: 

1. starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2014.gada 22.maijā tika noslēgts zemes nomas līgums 

Nr.01-19.2/Li148 (turpmāk – Līgums) par daļu no nekustamā īpašuma Saulkrastu 

peldvietas “Centrs” teritorijas “Jūras parks” zonā, Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80130020372, 300 m2 platībā nomu, ar līguma 

termiņu no 2014.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.septembrim. Zemes gabalu atļauts 

izmantot, lai izveidotu un uzturētu vasaras kafejnīcu Līgumā noteiktajā termiņā un 

kārtībā, 
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2. starp Domi, /vārds, uzvārds/ un Sabiedrību 2014.gada 11.jūlijā tika noslēgts 

pārjaunojuma līgums Nr.01-19.2/Li210 ar kuru līdzēji vienojās pārjaunot starp Domi un 

/vārds, uzvārds/ noslēgto Līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša 

neapbūvēta zemesgabala daļas 300 m2 platībā Saulkrastu peldvietas “Centrs” teritorijas 

“Jūras parks” zonā Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra 

apzīmējums 80130020372, uz laiku no 2014.gada 1.maija līdz 2016.gada 

30.septembrim, vasaras kafejnīcas izvietošanai un uzturēšanai, tā, ka /vārds, uzvārds/ 

vietā, apņemoties pildīt visas no Līguma izrietošās saistības, no šī pārjaunojuma līguma 

spēkā stāšanās brīža. Līgums un no tā izrietošās saistības, kas dibinātas pēc 

Pārjaunojuma līguma spēkā stāšanos ir saistošas saistību pārņēmējam, proti, 

Sabiedrībai. 

3. starp Domi un Sabiedrību 2016.gada 16.martā tika noslēgta vienošanās par grozījumiem 

Līgumā, izsakot Līguma 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā “Iznomātājs nodod un 

Nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu no nekustamā īpašuma Saulkrastu peldvietas 

“Centrs” teritorijas “Jūras parks” zonā Ainažu iela 13D,Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

kadastra Nr.8013 002 0055 300 (trīs simti) kvadrātmetru platībā, 

4. 2016.gada 21.aprīlī starp Domi un Sabiedrību tika noslēgta vienošanās par grozījumiem 

Līgumā ar kuru Līgums tika pagarināts līdz 2025.gada 30.septembrim,  

5. Līguma nosacījumi paredz, ka Līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai ar 

rakstisku vienošanos, ko parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Grozījumi 

Līgumā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) nenoteic lietderības apsvērumu 

kritērijus, līdz ar to Domei pašai ir jāizlemj jautājums vai konkrētajā gadījumā ir lietderīgi 

pagarināt noslēgto nomas Līgumu ar Sabiedrību.  

  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1pants 

noteic, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Pagarinot esošo Līgumu līdz 2025.gada 30.septembrim, kopējais Līguma termiņš būtu 11 gadi. 

Vienlaikus minētā likuma pārejas noteikumu 11.punkts noteic, ja nomas līgums noslēgts pirms 

2018.gada 1.janvāra un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav 

pārskatīta, tad šā 6. panta 1.1 daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas 

pārskatīšanai šādos gadījumos: 

1) līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, ja 

normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību; 

2) līguma puses par to vienojas. 

 Izvērtējot Līguma nosacījumus, secināms, ka tie uz šo brīdi neparedz iznomātāja tiesības 

vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, savukārt, ievērojot apstākli, ka līgums ir noslēgts 

2014.gada 22.maijā un ir pagājuši 6 (seši) pilni gadi no Līguma noslēgšanas brīža un ievērojot 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normas, lietderīgi 

sagatavot vienošanos par turpmāko kārtību, kādā tiek pārskatīts nomas maksas apmērs. Pēc 

vienošanās noslēgšanas nepieciešams veikt attiecīgās darbības, t.i., piesaistot neatkarīgu vērtētāju, 

veikt nomas maksas apmēra noteikšanu uz šo brīdi, paredzot, ka izdevumus, kas saistīti ar nomas 

maksas apmēra noteikšanu, ko veic neatkarīgs vērtētājs, sedz Sabiedrība. Pretējā gadījumā, ja 

nomas maksa tiek pārskatīta un mainīta, un attiecīgajā nomas līgumā puses nav vienojušās (līgumā 

nav pielīgts), ka nomas maksas noteikšanai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 

kompensē nomnieks, tad iznomātājam nav pamata prasīt nomniekam kompensēt šādus izdevumus. 

Atbilstoši MK noteikumu 62.2.apkašpunktam, pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā 
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trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas nomniekam. Nomas maksas 

pārskatīšana piemērojama brīdī, kad tiek pagarināts Līgums, t.i., no 2025.gada 1.oktobra. 

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, zemes gabalā izvietotās kafejnīcas vizuālo risinājumu 

(noformējumu) un precīzu novietni saskaņo ar Saulkrastu novada būvvaldi, izstrādājot un 

iesniedzot fasāžu risinājumus, ģenerālplānu un pagaidu komunikāciju pieslēgumu skices. 

2015.gada 16.martā Saulkrastu novada būvvaldē saskaņota īslaicīgas būves novietne. Atbilstoši 

19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, īslaicīgas 

lietošanas būve ir būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc 

līdz minētā termiņa beigām. Domes rīcība nav informācijas, ka iepriekš minētās īslaicīgas 

lietošanas būve atkārtoti būtu saskaņot Saulkrastu novada būvvaldē.  

 Vērtējot lietderības apsvērumus Dome secina, ka līdz šim Sabiedrība ir labticīgi pildījusi 

Līguma nosacījumus, tai nav nomas maksas vai citu maksājumu parādu pret Domi, izņemot daļā 

par īslaicīgas lietošanas būves atkārtotu saskaņošanu Saulkrastu novada būvvaldē. Sabiedrība 

daudzu gadu garumā ir nodrošinājusi vasaras kafejnīcas darbību nomātajā nekustamajā īpašumā, 

tādā veida nodrošinot novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju paplašināt izvēli attiecība uz 

kafejnīcas izvēli, kā arī, aktīvi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un sponsorēšanā 

Saulkrastu novadā, kā piemēram, „Saulkrastu kokteilis“, „Pludmales cīņas”, u.c.,. Vienlaikus vērā 

ņemams ir apstāklis, ka Sabiedrība sava pakalpojuma kvalitāti vēlas uzlabot, taču pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar līguma termiņa pagarināšanu ar Domi. Vērtējot lietderību, 

Dome konstatē, ka Sabiedrība attiecībās ar Domi kopumā ir bijis labs un uzticams sadarbības 

partneris. 

  Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normām, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, 137.punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” normām, atbilstoši Saulkrastu 

novada domes 14.04.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.4/2021§2), 

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

NOLEMJ:  

1. SIA “Sinora" atbilstoši Līguma 13.punktam un spēkā esošajiem būvnormatīviem, veikt 

nepieciešamās darbības Saulkrastu novada būvvaldē. 

2. Pēc 1.punktā noteikto darbību veikšanas, iesniegt Saulkrastu novada domē apliecinājumu 

par Līguma 13.punktā noteikto pienākumu izpildi. 

3. Pie nosacījuma, ja tiek izpildīti šī lēmuma 1. un 2.punkts, pagarināt zemes nomas līgumu 

no 2025.gada 1.oktobra līdz 2031.gada 30.septembrim, papildus nosakot kārtību, kādā 

turpmāk tiek pārskatīts nomas maksas apmērs, papildinot 2014.gada 22.maija zemes 

nomas līgumu Nr.01-19.2/Li148 ar 11.4.apakšpunktu: 

“11.4. nomas maksas pārskatīšanu veikt atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumu nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

58.4.apakšpunktam, 61.un 62.punktam”. 

4. Ar 2025.gada 1.oktobri noteikt nomas maksu saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus 

nomas maksu. 

5. Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālistam nodrošināt daļas no nekustamā 

īpašuma Saulkrastu peldvietas “Centrs” teritorijas “Jūras parks” zonā Ainažu iela 

13D,Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8013 002 0055 300 (trīs simti) 

kvadrātmetru platībā, neatkarīga vērtētāja piesaisti. 
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6. Noteikt, ka SIA “Sinora”, sedz Saulkrastu novada domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja 

atlīdzības izmaksas pēc vērtējuma veikšanas un rēķina izrakstīšanas. 

7. Komunikācijas un tūrisma nodaļai 10 darba dienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar 

nomnieku publicē informāciju par noslēgto vienošanos Saulkrastu novada domes oficiālajā 

mājas lapā www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2227 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra” 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir iesniegts priekšlikums par lēmuma projekta precizēšanu, kurā tiek precizēti 

vienošanās projekta nosacījumi un nomas maksas kārtība. Aicina balsot par iesniegto 

priekšlikumu. 

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (B.Veide, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

J.Miranoviča norāda, ka jāpapildina lēmumprojekta 1.4. un 1.5.punkts, norādot tajā datumu, līdz 

kuram brīdim jāveic visas nepieciešamās darbības kas izriet no līguma. Ierosina noteikt līdz š.g. 

31.augustam. 

N.Līcis piekrīt. 

Diskusija par uzņēmēja parādu apmēriem. Diskusijā piedalās B.Veide, N.Līcis, J.Miranoviča un 

E.Grāvītis. 

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

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 16.martā ir saņemts un reģistrēts 

SIA “Saulkrastu Abra”, reģistrācijas Nr. 40103882816 (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa 

iesniegums, kurā lūgts pagarināt esošo zemes nomas līgumu Nr. 5.4/Li022 uz 5 (pieciem) gadiem, 

proti līdz 2031.gada 5.janvārim, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem un nodrošinātu uzņēmuma 

darbību vismaz vasaras sezonā kā arī, lai būtu iespējams turpināt veikt ieguldījumus, kuru rezultātā 

nodrošināta pienācīga darbība. 

Dome pārbaudot informāciju secina, ka: 

1. starp Domi un SIA “Katrīnbādes placis” 2016.gada 6.janvārī tika noslēgts zemes nomas 

līgums Nr. 5.4/Li022 (turpmāk – Līgums) par zemes īpašuma Bērzu ielā 1A, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130031411 daļas 2500 kvadrātmetru 

platībā pie īpašuma Rīgas iela 77, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nomu. Zemesgabala 

izmantošanas mērķis – automašīnu stāvvietas kompleksa izveide un uzturēšana, 

īslaicīgas lietošanas būves – kafejnīcas un bērnu rotaļu laukuma izveidošana un 

uzturēšana, kā arī ielu tirdzniecības veikšana.  

2. starp Domi un SIA “Katrīnbādes placis” 2019.gada 2.maijā, noslēgta vienošanās par 

grozījumiem 2016.gada 6.janvāra zemes nomas līgumā, kas pamatojoties uz zemes 

gabala sadalīšanu, noteic, ka iznomātais zemes gabals sastāv no nekustamajiem 

īpašumiem Rīgas iela 75,Saulkrastos, kas sastāv no zemesgabala 1921 kvadrātmetru 

platībā (kadastra apzīmējums 80130030057) un Rīgas iela 75A, kas sastāv no 

http://www.saulkrasti.lv/
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zemesgabala 685 kvadrātmetru platībā Saulkrastos (kadastra apzīmējums 

80130030057). 

3. starp Domi un SIA “Saulkrastu Abra” 2020.gada 9.jūnijā tika noslēgta vienošanās, kuras 

pamatā ir SIA “Katrīnbādes placis” nosaukuma maiņa uz SIA “Saulkrastu Abra”. 

4. Līguma 6.2.punkts paredz, ka Līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski 

vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas.  

5. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk -MK noteikumi) 137.punktam 

“Nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami 

normatīvie akti par publiskas personas zemes nomu, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo 

nomas līgumu, ja līgumā nav noteikts citādi. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas 

līguma termiņu, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.”. Līguma 6.1.punkts 

noteic, ka “Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie 

tiesību akti”. No minētā secināms, ka Līguma termiņa pagarināšana nodrošināma 

atbilstoši MK noteikumu normām. 

6. Atbilstoši MK noteikumu 53.punktam Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu 

var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst 

pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā noteikto nomas līguma termiņu. (t.i., 30 gadi).  

7. MK noteikumu 56.punkts noteic, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu 

pārskata, piemērojot MK noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas 

kārtību, proti, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.  

8. No domes rīcībā esošās informācijas nomas objektā Rīgas iela 75A, kas sastāv no 

zemesgabala 685 kvadrātmetru platībā Saulkrastos (kadastra apzīmējums 

80130030057) notiek būvdarbi un uz lēmuma pieņemšanas dienu būve nav nodota 

ekspluatācijā. Būvniecības likuma 21.panta otrajā daļā, cita starpā ir noteikts, ka būvi 

aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā.  

9. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1panta pirmā prim daļa noteic, ka  gadījumā, ja slēdz nekustamā īpašuma nomas 

līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma 

iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne 

retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dome secina, ka nomas 

maksa pārskatāma ne vēlāk kā 2022.gada janvārī. 

10. Izvērtējot nomnieka rīcības atbilstību Līguma nosacījumiem, Dome secina, ka 

Sabiedrība veiksmīgi organizē ielu tirdzniecības (lauku labuma tirgus) darbību, ir 

izveidojusi bērnu izklaides laukumiņu, nodrošina Saulkrastu viesus ar tualetes 

pakalpojumiem, stāvlaukums ir sakārtots, ziemā tiek atbrīvots no sniega, ir nodrošinātas 

atkritumu urnas, līdz ar to secināms, ka darbība atbilst Līgumā noteiktajam mērķim. 

Attiecībā nomas maksas maksājumiem Dome secina, ka uz 2021.gada 28.aprīli 

Sabiedrībai nav nomas maksas maksājumu kavējumu. 

 Sabiedrība daudzu gadu garumā ir nodrošinājusi kafejnīcas darbību nomātajā nekustamajā 

īpašumā, tādā veida nodrošinot novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju paplašināt izvēli attiecība 

uz kafejnīcas izvēli, kā arī, aktīvi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā. Vienlaikus vērā 

ņemams ir apstāklis, ka Sabiedrība sava pakalpojuma kvalitāti vēlas uzlabot, taču pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar līguma termiņa pagarināšanu ar Domi.  

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3
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  Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, 137.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” normām, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

14.04.2020. Finanšu komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.4/2021§6), 

 

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

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

(B.Veide, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Administratīvajai nodaļai sagatavot vienošanos ar SIA “Saulkrastu Abra” par līguma 

termiņa pagarināšanu līdz 2031.gada 5.janvārim, ietverot šādus nosacījumus: 

1.1.veikt grozījumus Līgumā nosakot, ka zemes nomas attiecības ar vienošanās 

noslēgšanas brīdi tiek pagarinātas uz zemes vienību Rīgas iela 75A, kas sastāv no 

zemesgabala 685 kvadrātmetru platībā Saulkrastos (kadastra apzīmējums 

80130030057), un izbeigtas uz zemes vienību Rīgas iela 75, Saulkrastos, kas sastāv 

no zemesgabala 1921 kvadrātmetru platībā (kadastra apzīmējums 80130030057). 

1.2.papildināt līgumu ar punktu, kas noteic nomas maksas pārskatīšanu atbilstoši 

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 58.4.apakšpunktam un 61.un 62.punktam;  

1.3.noteikt nomas maksas pārskatīšanas termiņu 2026.gada 4.janvāris un pārskatītās 

nomas spēkā stāšanos atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”; 

1.4.līdz 2021.gada 31.augustam SIA “Saulkrastu Abra” veikt nepieciešamās darbības 

būves nodošanai ekspluatācijā; 

1.5.ietvert Līgumā nosacījumu, ka vienošanās par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu zaudē spēku, ja līdz 2021.gada 31.augustam nav izpildīts Lēmuma 

1.4.apakšpunkts. 

2. Novada attīstības nodaļai līdz 2026.gada 4.janvārim nodrošināt neatkarīga vērtētāja 

sagatavotu vērtējumu nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela 75A, kas sastāv no 

zemesgabala 685 kvadrātmetru platībā Saulkrastos (kadastra apzīmējums 80130030057). 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai 10 darba dienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar 

nomnieku publicē informāciju par noslēgto vienošanos Saulkrastu novada domes oficiālajā 

mājas lapā www.saulkrasti.lv. 

4. Atbildīgs par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2228 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Bemberi maiznīca” 

 

Ziņo N.Līcis, ka iesniegts priekšlikums ar precizējumiem lēmuma projektā. Aicina balsot par 

iesniegto priekšlikumu.  

 

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

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

http://www.saulkrasti.lv/
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Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (B.Veide, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

M.Kišuro, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

J.Miranoviča izskaidro, ka nomas maksa ir pārskatīta atbilstoši šī brīža līguma noteikumiem, kur 

Domei kā iznomātājai ir tiesības reizi gadā paaugstināt nomas maksu par 25%. Informē, ka kopš 

līguma noslēgšanas brīža un līdz šim brīdim šāds paaugstinājums nav bijis, uz doto mirkli Dome, 

vērtējot lietderības apsvērumus, to piemēro un līguma termiņš tiks pagarināts un tiks pārskatīta 

nomas maksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par neatkarīga vērtētāja pieaicināšanu. 

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

 

 Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts SIA “Bemberi maiznīca” (turpmāk- 

Nomnieks) 16.04.2021. iesniegums (Domē reģistrēts ar Nr. 8.9/2021/IN1677) par noslēgtā 

neapdzīvojamo telpu nomas līguma, kas starp Domi un Nomnieku noslēgts 14.01.2010., 

reģistrācijas numurs 02/10/01.-19.1 (turpmāk – Līgums) pagarināšanu. Saskaņā ar 21.03.2011. 

starp Domi un Nomnieku noslēgto vienošanos, Līgums pagarināts uz laiku līdz 13.01.2025. 

Iesniegumā Nomnieks norāda: “SIA Bemberi maiznīca kafejnīca, kas atrodas Raiņa ielā 7 jau 

sākotnēji tika veidota ar domu, ka kafejnīcas apmeklētāji varēs ne tikai papusdienot, bet arī lasīt 

grāmatas, bērni pēc skolas varēs uzturēties kafejnīcā un droši siltā vietā varēs sagaidīt vecākus 

vai autobusu. Kafejnīca ir viena no retajām ēdināšanas iestādēm Saulkrastos, kas strādā visu gadu 

un nodrošina pakalpojumu arī nesezonas mēnešos, kas pēdējā gada laikā ir bijuši ļoti izteikti 

nelabvēlīgi šai nozarei. Nekas neliecina, ka tuvākajā nākotnē ierobežojumi tiks atcelti un pat ja 

kafejnīcas savus klientus varēs apkalpot ārā terasēs, šajā gadījumā tas nozīmē 4 galdiņus. 

Attiecīgi apgrozījuma kritums pret iepriekšējo periodu ir ļoti iespējams.  Laikam ejot ir radies 

nolietojums gan virtuves iekārtām, gan telpām un nepieciešami ievērojami ieguldījumi, lai 

atgriežoties pie normālas situācijas sabiedriskajā ēdināšanā kafejnīca varētu savus klientus 

sagaidīt jaunā interjerā ar jaunu piedāvājumu. Diemžēl nezinot turpmākos apstākļus saistībā ar 

Covid 19, ieguldījumi var arī netikt atpelnīti laikā līdz termiņa beigām. Uzņēmums arī atbalsta un 

sponsorē sporta un sabiedriskos pasākumus.  Tāpēc jau pirms līguma termiņa beigām lūdzam 

izskatīt domei iespēju nākt pretī vietējam uzņēmumam un pagarināt līgumu par 5 gadiem, līdz 

2030. gada 13. janvārim.” 

 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 6.1pants 

noteic, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Vienlaikus minētā likuma pārejas noteikumu 11.punkts noteic, ja nomas līgums noslēgts pirms 

2018.gada 1.janvāra un nomas maksa pēdējo sešu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav 

pārskatīta, tad šā 6. panta 1.1 daļu, izvērtējot lietderības apsvērumus, var piemērot nomas maksas 

pārskatīšanai šādos gadījumos: 

1) līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, ja 

normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

2) līguma puses par to vienojas. 

 

 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 18.punkts noteic, ka iznomātājs, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesīgs izlemt vai pagarināt nomas līguma termiņu nerīkojot 

izsoli MK noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka 

nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Vienlaikus  MK noteikumi 

nenoteic lietderības apsvērumu kritērijus līdz ar to Domei pašai ir jāizlemj jautājums vai 

konkrētajā gadījumā ir lietderīgi pagarināt noslēgto nomas līgumu ar Iznomātāju. 
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 Dome, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka nav iestājušies tādi 

priekšnosacījumi, kas noteikti MK Noteikumu 19. un 18.punktā, lai nepagarinātu noslēgtā Līguma 

termiņu. 

 Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam 

6.1pantam, kopējais Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus, pagarinot noslēgto Līgumu līdz 

13.01.2030. būs sasniegti 20 gadi. 

 Vērtējot lietderības apsvērumus Dome secina, ka līdz šim Nomnieks ir labticīgi pildījis 

Līgumu, Nomniekam nav nomas maksas vai citu maksājumu parādu pret Domi. Nomnieks daudzu 

gadu garumā ir nodrošinājis kafejnīcas darbību nomātajā nekustamajā īpašumā, tādā veida 

nodrošinot novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju paplašināt izvēli attiecība uz kafejnīcas izvēli. 

Vienlaikus vērā ņemams ir apstāklis, ka Nomnieks sava pakalpojuma kvalitāti vēlas uzlabot, taču 

pakalpojuma kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar līguma termiņa pagarināšanu ar Domi. 

Vērtējot lietderību, Dome konstatē, ka šī brīža Nomnieks attiecībās ar Domi ir bijis labs un 

uzticams sadarbības partneris. Nepagarinot noslēgto nomas līgumu un rīkojot nomas tiesību izsoli 

pastāv dažāda vieda riski, piemēram, izsole var beigties bez rezultāta, izsoles uzvarētājs var nebūt 

labticīgs un stabils sadarbības partneris, vienlaikus, ne mazāk svarīgs apstāklis ir tas, ka novada 

iedzīvotāji var zaudēt zināmu, paredzamu un uzticību ieguvušu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. 

Ne mazāk svarīgs apstāklis ir tajā, ka Nomnieks ir viens no retajiem Saulkrastu novada 

uzņēmējiem, kas savu darbību nepārtrauc ziemas sezonā, kas nodrošina to, ka ikdienā gan 

Saulkrastu novada iedzīvotāji, viesi, darba devēji un darba ņēmēji, skolēni un novada viesi, var 

saņemt ēdināšanas pakalpojumus visa gada garumā. 

 Saskaņā ar noslēgtā Līguma 2.1. Nomnieks maksā nomas maksu EUR 177,94 ar PVN, 

savukārt Līguma 2.2.punkts noteic, ka Iznomātājs vienu reizi gadā ir tiesīgs pārskatīt un koriģēt 

nomas maksu (ne vairāk kā 25% apmērā no iepriekšējās summas), ņemot vērā vidējās tirgus cenas, 

ēkas uzturēšanas izmaksas, inflācijas līmeni. Savukārt MK Noteikumu 21.punkts noteic, ka 

pagarinot Līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot MK Noteikumos minēto nomas 

maksas noteikšanas kārtību un maina to, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par Līgumā 

noteikto nomas maksu. Ņemot vērā to, ka nomas maksa kopš Līguma noslēgšanas nav pārskatīta, 

ievērojot Līguma, MK Noteikumus, kā ari Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, ir lietderīgi un saprātīgi to 

pārskatīt un jauno nomas maksu piemērot jau no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Savukārt attiecībā 

uz nomas maksu periodā no 14.01.2025. nomas maksa būtu nosakāma atbilstoši neatkarīga 

vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. 

   

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, kā arī pamatojoties uz MK noteikumu 119.punktu, 18.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normām 

 

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

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

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (B.Veide, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

M.Kišuro, 

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus noslēgtā Līguma 5.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

“Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2030.gada 13.janvārim.” 

2. Izdarīt grozījumus noslēgtā Līguma 2.1.punktā un noteikt nomas maksu EUR 183.82 

(viens simts astoņdesmit trīs euro, 82 centi) bez PVN apmērā. Pārskatītā nomas maksa 

stājas spēkā trīsdesmitajā dienā no dienas, kad lēmums paziņots un nosūtīts nomniekam. 

3. No 14.01.2025. noteikt nomas maksu atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus 

nomas maksai. Neatkarīga vērtētāja izdevumus sedz Nomnieks. 
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4. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt vienošanās sagatavošanu un parakstīšanu, 

saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.punktu. 

5. Komunikācijas un tūrisma nodaļai 10 darba dienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar 

Nomnieku publicēt informāciju par noslēgto vienošanos un publicē to Domes oficiālajā 

mājas lapā. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2229 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot zvērināta mērnieka Andra Viļņa, Sertifikāts Nr.CA0022, 14.04.2021. iesniegumu 

par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ,,Jaunbāžas’’ un 

,,Jaunbāžas 1’’, Līči, 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, 
 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zvērināta mērnieka Andra Viļņa, Sertifikāts Nr.CA0022 izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem ,,Jaunbāžas’’ un ,,Jaunbāžas 1, Līči, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads (kad.apz.80330032697 un 80330030552). 

2. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra apz.80330030552) 

un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80330030552001 un 80330030476007, ,,Kalna 

Jaunbāžas’’, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. Noteikt lietošanas 

mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.2004 ha.  

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra apz. 80330032697) 

un ēkai ar kadastra apz.80330030476001, ,,Jaunbāžas’’, Līči, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme, kods 0601, platība 0.1718 ha.  

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Andrim Vilnim 

uz elektroniskā pasta adresi /e-pasts/. 

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. 
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Lēmums Nr.2230 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 16.04 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 16.14. 

 

§21 

Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums par lēmumprojekta papildināšanu. 

J.Miranoviča informē, ka sākotnēji tika saņemts viena vēlēšanu komisijas locekļa iesniegums un 

pēc tam tika saņemts otra, tādēļ tas tiek apvienots un izskatīts ar vienu lēmumprojektu. Ziņo, ka 

būs jāizsludina pieteikšanos uz vakantajām Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu vietām. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk- Dome) saņemts Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas 

locekles Sigitas Kliederes 2021.gada 15.aprīļa iesniegumu par viņas atbrīvošanu no vēlēšanu 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un Santas Kliederes 2021.gada 22.aprīļa iesniegumu par 

viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas. 

Pamatojoties uz „ Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 

11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, 

iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada domei un 11.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu pieņem dome, kura 

ir izveidojusi attiecīgo komisiju. 

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas darbu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma “Pašvaldības 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu 

un 9.pantu, 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Sigitas Kliederes (personas kods [..]) darbību 

Saulkrastu novada vēlēšanu komisijā ar 2021.gada 28.aprīli. 

2. Izbeigt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Santas Kliederes (personas kods [..]) darbību 

Saulkrastu novada vēlēšanu komisijā ar 2021.gada 28.aprīli. 

3. Izsludināt pieteikšanos uz vakantajām Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu 

vietām, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 12.maijam.  

4. Kandidātu pieteikumi iesniedzami personīgi Saulkrastu novada domes klientu 
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apkalpošanas centrā domes darba laikā, atbilstoši likuma „ Pašvaldības vēlēšanu komisiju 

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” prasībām. 

5. Vēlēšanu komisijas locekļiem no sava vidus ievēlēt komisijas priekšsēdētāju. 

6. Administratīvajai nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai 

vēlēšanu komisijai. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2231 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām Valsts kasē un 

kredītiestādēs 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 2.punkts cita starpā nosaka, ka domes priekšsēdētājs 

pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti. Savukārt minētā likuma 62.panta 4.punkts nosaka, ka domes 

priekšsēdētājs domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus. 

Iepriekš minētais nozīmē, ka domes priekšsēdētājam nav nepieciešams atsevišķs pilnvarojums, lai, 

piemēram, tiešās pārvaldes iestādē “Valsts kase” vai bankā īstenotu “paraksta tiesības” (piemēram, 

tiesības parakstīt maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu 

saņemšanai, parakstīt pieteikumus e-pakalpojumu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai, parakstīt 

aizdevumu izmaksas pieprasījumus). Citām pašvaldības personām šāds pilnvarojums likumā 

gramatiski nav noteikts. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Metodiku 2021.gada jaunveidojamo novadu 

pašvaldību darbības uzsākšanai, kas izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt pirmā paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada 

pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam no 2021.gada 1.jūlija līdz 

brīdim, kad tiek ievēlēts domes priekšsēdētājs, lai nodrošinātu nepieciešamās darbības 

finanšu līdzekļu pārņemšanai un administrēšanai (tajā skaitā, tiesības parakstīt maksājumu 

rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu saņemšanai, parakstīt 

pieteikumus e-pakalpojumu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai, parakstīt aizdevumu 

izmaksas pieprasījumus, iesniegt e-pārskatu sistēmā pārskatus). 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts kasei un kredītiestādēm. 

 

Lēmums Nr.2232 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka ir plānots nodarbināt ne vairāk kā 36 jauniešus. 
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Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras 

periodā darbos, kas noteikti 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 “Noteikumi 

par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” (turpmāk – MK noteikumi), 

pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums 5400,00 euro apmērā bērnu nodarbināšanai 

(atalgojumam) vasaras brīvlaikā. Bērnus paredzēts nodarbināt MK noteikumu 2.punkta 2.6.un 

2.10.apakšpunktā minētajos labiekārtošanas darbos (ziedu un augu stādīšana, kopšana, laukumu 

un skvēru sakopšana). 

Bērnu un jauniešu nodarbinātības mērķis – nodrošināt iespēju iegūt darba prasmes, 

iemaņas, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Pamatojoties uz Darba likuma 37.panta otro daļu, 2002.gada 8.janvāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 

gadiem” un likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā, nodarbinātības periodu no 2021. gada 7.jūnija līdz 22. augustam.  

2. Izveidot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļā deviņas pagaidu amata vietas 

– palīgstrādnieks (profesijas kods 9329 09). 

3. Noteikt atalgojumu vienam nodarbināmajam par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10 

darba dienas) četras stundas dienā 130,00 euro apmērā (pirms darba ņēmēja nodokļa 

nomaksas). 

4. Noteikt darbus, kuros nodarbināmi bērni: 

4.1.koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana; 

4.2.laukumu un skvēru sakopšana. 

5. Izveidot darbinieku atlases grupu šādā sastāvā: 

5.1.Novada attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu vadītājs; 

5.2.Sociālā dienesta vadītājs. 

6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, prioritāri nodrošinot darba vietas sociāli mazaizsargāto 

ģimeņu bērniem (trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie bērni un 

jaunieši nodrošināmi ar darba vietām pieteikumu iesniegšanas secībā, ja bērnu un jauniešu 

vecums ir no 13 līdz 19 gadiem, tie iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.   

7. Nodarbinātības periodā darbu nodrošināt ne vairāk kā 36 bērniem un jauniešiem vecumā 

no 13 līdz 19 gadiem. 

8. Novada attīstības nodaļai sadarbojoties ar Administratīvās nodaļas personāla speciālistu, 

izstrādāt lēmuma 2.punktā minētajam amatam amata aprakstu. 

9. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt pašvaldības interneta vietnē paziņojumu par 

pieteikšanos bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasaras 

periodā, nosakot, ka pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 21.maijam, kā arī publicēt 

pieteikuma veidlapu. 

10. Darbinieku atlases grupai iesniegt personu sarakstu, ar kurām slēdzams darba līgums 

personāla speciālistei līdz 2021.gada 28.maijam. 

 

Lēmums Nr.2233 protokola pielikumā. 
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§24 

Par izmaiņām Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos vērtēšanas komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica izskaidro, ka sakarā ar to, ka Aivija Kokare ir pārtraukusi darba attiecības ir 

nepieciešams viņu aizvietot vērtēšanas komisijā un ierosina iecelt Novada attīstības nodaļas 

projektu vadītāju Kristīni Zaķi par vērtēšanas komisijas locekli. 

 

Ar 2021. gada 31. marta Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu Nr. 2183 

“Par nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” apstiprināšanu” (Prot. Nr. 7/2021§13), tika nolemts apstiprināt projektu konkursa 

nolikumu un izveidot vērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā (A.Kokare, I.Feldmane, 

A.Rancāne).  

Domē 2021.gada 13.aprīlī saņemts projekta vērtēšanas komisijas locekles A.Kokares 

iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, nosakot pēdējo darba dienu 2021.gada 

30.aprīlis.  

Ņemot vērā apstākli, ka darbiniece izteikusi vēlmi izbeigt darba tiesiskās attiecības Domē 

un, lai projekta vērtēšanas komisija spētu pildīt attiecīgos uzdevumus, nepieciešams veikt 

grozījumus vērtēšanas komisijas sastāvā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atbrīvot Aiviju Kokari no “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 

2021.gada 30.aprīli. 

2. Iecelt Novada attīstības nodaļas projektu vadītāju Kristīni Zaķi par “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas 

locekli ar 2021.gada 3.maiju.  

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2234 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par adreses likvidēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta 24.03.2021. iesniegumu par adreses piesaistīšanu adresācijas 

objektam, pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.09.2007. protokols 

Nr.13 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, zemes gabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu”. 



31 

 

Saulkrastu novada dome secina, ka Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 

26.09.2007. protokols Nr.13 ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, zemes gabala 

atdalīšanu, adreses piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu’’, lēmums nav realizēts. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas 

noteikumi’’ 9. un 30.punktu, 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Likvidēt adresi ,,Austrumbajāri”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

 

Lēmums Nr.2235 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par tehniskas kļūdas labošanu Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumā Nr. 2176  

“Par adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu” 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta 19.04.2021. vēstuli, kurā lūgts precizēt informāciju par 

31.03.2021. Saulkrastu domes sēdes lēmumu Nr. 2176 “Par adrešu un nosaukumu maiņu un adrešu 

likvidēšanu” (turpmāk – Lēmums) un atkārtoti pārbaudot Lēmuma pielikumā norādīto 

informāciju, Dome secina, ka Lēmuma pielikuma Nr.1 punktos 10. un 23. ir kļūdaini norādīts 

kadastra apzīmējums. 

Pamatojoties uz konstatēto un Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt kļūdu labojumu Saulkrastu novada domes 31.04.2021. lēmuma Nr.2176 “Par adrešu 

un nosaukumu maiņu un adrešu likvidēšanu’’ pielikuma Nr. 1 punktā Nr.10. skaitļus 

“80130051106” aizstājot ar skaitļiem “80130050196” un 23.punktā skaitļus 

“80130051127” aizstājot ar skaitļiem “80130051128”, izsakot punktus Nr.10 un Nr.23 

šādā redakcijā: 

 

10 
Vītiņu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, LV-2160 
80130050196 

Vītiņu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, LV-2160 

23 
Vītiņu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, LV-2160 
80130051128 

Vītiņu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, LV-2160 

 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-

adresi. 
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Lēmums Nr.2236 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Aparjode izskaidro, ka sākotnēji budžetā tika plānotas darbiniekiem algas 5 mēnešiem, jo 

uzskatīja ka centrs varēs atvērties ātrāk, bet tā kā tas vēl nenotiek, līdzekļi tiks pārcelti uz teritorijas 

labiekārtošanu apkārt Smilšu ielas 7 ēkai. 

N.Līcis noskaidro vai žogs pie skeitlaukuma ir nepieciešams. 

A.Aparjode atbild, ka nepieciešams, lai nodalītu teritoriju no ceļa. 

E.Grāvītis ierosina, ja tik liels naudas ietaupījums radies uz atalgojuma rēķina, tad varētu naudas 

līdzekļus novirzīt tiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem algu pieaugumam nauda neatradās, 

pieņemot budžetu. 

Diskusija par nepieciešamību sakopt teritoriju. Diskusijā piedalās A.Aparjode, N.Līcis, E.Grāvītis, 

L.Vaidere un A.I.Zaharāns. 

 

Ņemot vērā, ka iepirkuma “Objekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi” iepirkuma identifikācijas Nr. SND/2021/11, procedūra 

pārtraukta 2021.gada 12. aprīlī (Protokols Nr.10), nepieciešams veikt grozījumus iestādes 

,,Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” 2021.gada budžeta plānā izdevumu daļā. 

Iestādes ,,Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs’’ budžeta plānā ir paredzēti līdzekļi 

darbinieku algām 2021.gadā 5 (pieciem) mēnešiem, tomēr ņemot vērā faktiskos apstākļus – 

iepirkuma procedūras pārtraukšanu un nepieciešamību konkursu izsludināt no jauna, 

provizatoriskais ēkas Smilšu ielā 7 izmantošanas laiks, tas ir, kad darbinieki varēs uzsākt darbu 

ēkā Smilšu ielā 7,  ir 2022.gada janvāris.  Ņemot vērā iepriekš minēto, ieplānotie līdzekļi 

darbinieku algām 2021. gadā tiks izmantoti ēkas Smilšu ielā 7 teritorijas labiekārtošanai. 

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

daļas 2.punktu,  

  

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (L.Vaidere, E.Grāvītis), 

 

NOLEMJ:  

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

1.1.samazināt Sporta un ģimeņu centra (Struktūrvienība 16) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Darbinieku atalgojums)  par 

13 440,00 EUR; 

1.1.2. EKK 1210 (Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par 

3170,00 EUR; 

1.1.3. EKK 1227 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas - 

polises) par 530,00 EUR. 

1.2.palielināt Sporta un ģimeņu centra (Struktūrvienība 16) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2244 (Ēku un telpu uzturēšana) par 17 140,00 EUR, lai Saulkrastu 

sporta centrs varētu labiekārtot teritoriju pie renovējamās ēkas Smilšu 7. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 
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Lēmums Nr.2237 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektam "Tirdzniecības vietu izveide Ainažu 

ielā, Saulkrastos" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 27.01.2021. pieņēma lēmumu Nr. 2120 (Prot. Nr. 2/2021§30) 

“Par dalību biedrības “Jūras zeme” konkursa projektu iesniegumu 11. pieņemšanas kārtā ar 

projektu “Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos”, ar kuru nolēma iesniegt projekta 

iesniegumu “Tirdzniecības vietu izveidei Ainažu ielā, Saulkrastos” biedrības “Jūras zeme” 

izsludinātajā konkursu projektu iesniegumu 11. pieņemšanas kārtā. 2021. gada 19. martā saņemts  

Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, paredzot  projekta 

publisko finansējumu 19 665 EUR. Lai uzsāktu projekta īstenošanu 16.04.2021.veikta publiska 

tirgus izpēte būvniecības darbiem. Tirgus izpētē par uzvarētāju tika atzīta SIA “BK māja”, kā 

piedāvājums atbilda visām tirgus izpētes prasībām un bija ar zemāko cenu - 17142.68 EUR . Lai 

varētu noslēgt līgumus un uzsākt būvdarbus projekta realizēšanai Domei jālemj par ieņēmumu un 

izdevumu apstiprināšanu,  

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

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.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 15 429,00 EUR (ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, 

P5149), lai realizētu projektu “Tirdzniecības vietu izveidei Ainažu ielā, Saulkrastos”;  

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1 714,00 EUR, lai 

nodrošinātu projekta “Tirdzniecības vietu izveidei Ainažu ielā, Saulkrastos" 

līdzfinansējuma daļas 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 1 714,00 EUR. 

3.2.palielināt izdevumu pozīciju “Tirdzniecības vietu izveidei Ainažu ielā, 

Saulkrastos” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5149, V.F. 04.730) budžeta izdevumu 

plānu par 17 143,00 EUR (EKK 5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība), lai veiktu būvdarbu apmaksu. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

3., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2238 protokola pielikumā. 
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§29 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 2A, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis.  

Diskusija par drošības naudas iemaksām. Diskusijā piedalās A.Horsts un A.Ancāns. 

J.Miranoviča informē, ka ir iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Smilšu ielā 2a”, kadastra numurs 8013 002 1401 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 25 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 800,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir transporta infrastruktūras teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 1401 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 10:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2239 protokola pielikumā. 

http://www.saulkrasti.lv/
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§30 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro vai pie izmantošanas mērķiem bija paredzēta arī tirdzniecība. 

A.Ancāns izskaidro, ka tas ir domāts kā kādu dvieļu un piepūšamo lietu tirdzniecība. 

N.Līcis informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot par 

iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 20.03.2019. Saulkrastu novada domes izpilddirektora Aleksandra Ināra 

Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu novada domes nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma 

nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“blakus Jūrasparkam Ainažu ielā 13B, vieta Nr.2”, kadastra numurs 8013 002 0246 

(saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 50 kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 250,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta 

būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0246 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 12:15 rīkot nekustamā 

http://www.saulkrasti.lv/
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īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2240 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Rīgas ielā 9a, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Rīgas ielā 9a”, kadastra numurs 8013 003 0974 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 25 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 1200,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 003 0974 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv  un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 9:00 rīkot nekustamā 
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īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2241 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 20.03.2019. Saulkrastu novada domes izpilddirektora Aleksandra Ināra 

Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu novada domes nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma 

nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“blakus Jūrasparkam Ainažu ielā 13B, vieta Nr.1”, kadastra numurs 8013 002 0246 

(saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 50 kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 250,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta 

būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0246 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 
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8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 12:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2242 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

A.Ancāns informē, ka piekļuve ir apgrūtināta. 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, “pretī 

Stacijas ielai”, kadastra numurs 8013 003 0098 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 50 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 100,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta 

būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 003 0098 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv  un izvietot domes telpās 
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Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 13:15 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2243 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, “pretī 

Katrīnbādes ielai”, kadastra numurs 8013 003 0098 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 50 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 150,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība, mobilās tirdzniecības telts 

izvietošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta 

būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 003 0098 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 
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dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu.. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 13:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2244 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu  par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“blakus stāvlaukumam Smilšu ielā 2a un īpašumam Raiņa ielā 13”, kadastra numurs 8013 

002 0246 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 50 kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 250,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta 

būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0246 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

http://www.saulkrasti.lv/
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7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 12:45 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2245 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 13B, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Ancāns izskaidro, ka vieta atrodas Jūrasparkā, starp Costa de Sol un Mari, kreisajā pusē, pretī 

glābšanas tornim. 

N.Līcis informē, ka ir ierakstīts arī par ēdināšanas pakalpojumiem, bet noteikumos, par ielu 

tirdzniecību, tika nolemts, ka tur ir dzērieni utt. bez ēdināšanas pakalpojumiem.  

Diskusija par papildus ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību minētajā teritorijā. 

Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Ancāns, A.Horsts, E.Grāvītis un L.Vaidere. 

N.Līcis ierosina noteikt teritorijas platību uz 9 kv.m. un iznomāšanas mērķi norādīt tādu, kāds tas 

ir noteikts noteikumos, par ielu tirdzniecību. 

E.Grāvītis uzskata, ka šajā teritorijā nevajadzētu ievietot vēl vienu ēdināšanas uzņēmumu. 

A.Horsts aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

N.Līcis iesniedz priekšlikumu, nosakot, ka teritorijas platība būtu 9 kv.m. un iznomāšanas mērķis  

- bezalkoholiskie dzērieni, saldējums, cukurvate. Aicina balsot par iesniegto priekšlikumu.  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), 

„ATTURAS”- 4 (B.Veide, A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis noskaidro, kāda ir vidējā cena kas nav par vasaras kafejnīcu.  

A.Ancāns atbild, ka 250,00 EUR. 

N.Līcis aicina precizēt, ka izsoles sākuma cena ir 250,00 EUR un viens solis ir 50,00 EUR. 

Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot par iesniegto 

priekšlikumu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 

(A.Horsts), „ATTURAS”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 20.03.2019. Saulkrastu novada domes izpilddirektora Aleksandra Ināra 

Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu novada domes nekustamo 
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īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma 

nomas maksas noteikšanu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- 1 

(A.Horsts), „ATTURAS”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Ainažu ielā 13B”, kadastra numurs 8013 002 0046 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 9 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 250,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana bezalkoholisko dzērienu, saldējuma un cukurvates 

tirdzniecībai. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0046 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 10:30 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2246 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 7, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 20.03.2019. Saulkrastu novada domes izpilddirektora Aleksandra Ināra 
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Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu novada domes nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma 

nomas maksas noteikšanu,   

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Smilšu ielā 7”, kadastra numurs 8013 002 0406 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 25 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 100,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir publiskās apbūves teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana, izklaides inventāra noma. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0406 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 11:30 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2247 protokola pielikumā. 

 

§38 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, 

nomas izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis.  

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro zemes 

īpašuma daļas atrašanās vietu. 

N.Līcis informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot par 

iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 
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pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“blakus īpašumam Raiņa ielā 14a”, kadastra numurs 8013 002 0246 (saskaņā ar pievienoto 

plānu) daļas 50 kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 250,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta 

teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība, atspirdzinošu dzērienu un saldējuma 

tirdzniecība. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 0246 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 12:30 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2248 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Smilšu ielā 2a, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot 

par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

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

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, 
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pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz 20.03.2019. Saulkrastu novada 

domes izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. 

Saulkrastu novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas 

protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Smilšu ielā 2a”, kadastra numurs 8013 002 1401 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 25 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 800,- EUR (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir transporta infrastruktūras teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8013 002 1401 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 9:30 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.2249 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 37, nomas 

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis ierosina vispirms minēto teritoriju sakārtot un tikt skaidrībā ar esošo nomnieku, jo 

teritorijā esošais stāvlaukums nav liels, lai to aizņemti ar telti. 

N.Līcis izskaidro, ka tādā veida ir iespējams sakārtot un atdzīvināt teritoriju, jo būs kāds kas 

ikdienā sniegs pakalpojumus tur. Informē, ka teritorijas galā ir iespējams izvietot nelielu 

pakalpojumu objektu uz šo sezonu. 

Diskusija par stāvlaukuma apsaimniekošanu un konteinera pārvietošanu. Diskusijā piedalās 

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

N.Līcis informē, ka iesniegts priekšlikums ar izsoles nolikuma precizējumiem. Aicina balsot par 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

 

Pamatojoties uz 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē pieņemto 

atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez apbūves tiesībām, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi”, 20.03.2019. Saulkrastu novada domes izpilddirektora Aleksandra Ināra 

Zaharāna rīkojumu Nr. 4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu novada domes nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 7 par izsoles sākuma 

nomas maksas noteikšanu,  

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), tehnisku iemeslu dēļ deputāte 

Līga Vaidere balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Saulkrastos, 

“Ainažu ielā 37”, kadastra numurs 8033 001 0848 (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 25 

kv.m. platībā nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

2. Izsoles sākuma cenas maksu gadā noteikt 1200,00 euro (bez PVN). 

3. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas 

plānojumu ir transporta infrastruktūras teritorija. 

4. Iznomājamai nekustamā īpašuma daļai noteikt šādu iznomāšanas mērķi: mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta būvniecība.  

5. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, neapbūvētas zemesgabala 

daļas Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 8033 001 0848 nomas izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

6. Apstiprināt iznomājamā nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (2.pielikums). 

7. Uzdot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļai, ne vēlāk kā 5 darba 

dienas pirms izsoles publicēt interneta vietnē www.saulkrasti.lv un izvietot domes telpās 

Raiņa ielā 8 izsoles noteikumus un līguma projektu. 

8. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 21.maijā plkst. 11:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli 

 

Lēmums Nr.2250 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par vienošanās slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2021. gada 29. 

janvāra līgumā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanu Nr.6-APSD-42-2021 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa informē, ka pamatojoties uz grozījumiem 

LR Ministru kabineta noteikumos ikmēneša atlīdzības apmērs bezdarbniekam par algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanu būs 250 euro, 200 euro vietā. 

N.Līcis noskaidro, kādēļ ieņēmumi jāpalielina par 300 euro. 

A.Krastiņa atbild, ka par maiju un jūniju ir aprēķināts par 3 darbiniekiem, pa katru mēnesi papildus 

jāpieskaita 150 euro. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes vecākās lietvedes 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu par 

vienošanās slēgšanu pie 2021.gada 29.janvāra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu Nr.6-APSD-42-2021, 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma 

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

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

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.5 punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Noslēgt vienošanos pie 2021.gada 29.janvāra sadarbības līguma ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu (vienošanās projekts pielikumā). 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumus: 

2.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (ekonomiskās klasifikācijas 

kods (EKK) 18.6211, P117) par 300,00 EUR. 

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

3.1. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “NVA projekts 

"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"” (Struktūrvienība 0111, P117, V.F. 10.500) par 

300,00 EUR šādos EKK: 

3.1.1. EKK 6242 (Bezdarbnieka stipendija) par 300,00 EUR. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

un 3.punktā minētos grozījumus. 

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanās pie 2021.gada 

29.janvāra sadarbības līguma ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanu. 

 

Lēmums Nr.2251 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim K.Cirsim 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē, turpmāk – Dome, 2021.gada 21.aprīlī saņemts Kaspara Cirša  

iesniegums, ar kuru lūgts izvērtēt un atļaut savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu 

ar Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā 

K.Cirsis apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un, ka K.Cirsis neieņemt citus 
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apmaksātus amatus, kā arī uzskaita Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieka galvenos 

pienākumus: 

1) izstrādāt politikas plānošanas dokumentus, priekšlikumus un normatīvos aktus 

materiālo rezervju, civilās aizsardzības plānošanai un mobilizācijas pasākumu 

ieviešanai;  

2) pārraudzīt un koordinēt Juridiskā departamenta darbu politikas un attīstības 

plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā; 

3) pārraudzīt un koordinēt Administratīvā departamenta darbu ārējo un iekšējo normatīvo 

aktu sagatavošanas procesā valsts iepirkumu jomā. 

Izskatot K.Cirša Iesniegumu un izvērtējot Domei pieejamo informāciju, Dome konstatē:  

1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 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 2021.gada 31.marta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2200 “Par 

Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā” 

(Prot.Nr.7/2021§30), 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, 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 Iesniegumā sniegto informāciju, konstatē, ka Zemkopības 

ministrijas valsts sekretāra vietnieka amats ir atalgots amats citā publiskas personas 

institūcijā un attiecīgi tiek ievērota šī Likuma 6.panta otrā daļa un amatu savienošana ir 

tiesiski pieļaujama.  

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. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās daļas 1.punktu, 

Dome secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar Zemkopības 

ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu neradīs interešu konfliktu, netraucēs tiešo darba 

pienākumu pildīšanai un ir tiesiski pieļaujama atbilstoši Likumā noteiktajiem ierobežojumiem.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

Domes doto atļauju savienot amatus, K.Cirsim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu 

konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes ostas 

pārvaldes valdes locekļa amatu vai Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu pastāv 

iespēja, ka K.Cirsis var nonāk interešu konflikta situācijā vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ nav 

iespējams ievērot Likumā noteiktos ierobežojumus (Likuma 6.panta otrā daļa).  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro trīs daļu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta 

trešo daļu, 8.1 panta piektās daļas 1.punktu, K.Cirša 21.04.2021. iesniegumu (reģ.22.04.2021. ar 

nr. 8.10.4/2021/IN1721),  

 

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

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Aparjode), 

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut Kasparam Cirsim (personas kods [..]) savienot Skultes ostas pārvaldes valdes 

locekļa amatu ar šādu amatu: 

1.1. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu. 

2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu K.Cirsim uz e-pasta adresi: /e-

pasts/.   

 

Lēmums Nr.2252 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma 

pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Saulkrastu novadā” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro cik pieslēgumi jau ir izveidoti un cik ir nepieciešami, lai projekta ietvaros, 

novadam nepiemērotu finanšu korekciju. 

G.Vīgants izskaidro, ja aizņēmumu vēlas pieprasīt maija sēdē, tad lēmumu, par kredīta ņemšanu, 

vajadzētu pieņemt tagad. Atgādina, ka pašvaldības līdzekļos paredzēti 75 000 euro minētajam 

mērķim. 

N.Līcis ierosina uzdot SIA “Saukrastu komunālserviss” sniegt pārskatu par to, cik centralizētie 

kanalizācijas pieslēgumi ir izveidoti un kā process tiek organizēts. Aicina deputātus balsot par 

sagatavoto lēmumprojektu. 

 

 Lai ņemtu aizņēmumu Valsts kasē un veicinātu iedzīvotājus izmanot projekta ietvaros 

sniegto iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, pamatojoties uz 2021.gada 

11.februāra  Ministru kabineta 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”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā, ar izņemšanu 2021.gadā un 

2022.gadā, uz 10 gadiem par kopējo summu 170 000,00 EUR apmērā, ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2023., aizdevuma 

atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, tai skaitā: 

1.1.Valsts kases aizņēmums (85% apmērā) projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
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nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 

Saulkrastu novadā” realizācijai 170 000,00 EUR apmērā; 

1.2. Saulkrastu novada pašvaldības finansējums (15% apmērā) projekta “Atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajiem 

kanalizācijas tīkliem Saulkrastu novadā” realizācijai 30 000,00 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.2253 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:38 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 06.05.2021. 

 


