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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 7.maijs                                   Nr.9/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 7. maijā plkst. 09:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 09:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, 

Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Nepiedalās deputāti: 

Antra Deniškāne (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā) 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta "Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā" 

īstenošanai  

2. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu estrādes kompleksa rekonstrukcijai – piebraucamā ceļa un 

estrādes skatuves atjaunošanai  

3. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Rīgas ielā 86B, Saulkrastos)  

 

§1 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta "Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā" 

īstenošanai 

Ziņo N.Līcis, ka projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt nelielu ietvi un gājēju pāreju, kā 

savienojumu starp Aģes promenādi un noeju uz jūru pie “Jūras priedes”. Informē, ka minētajā 

vietā ir intensīva kravas automobiļu kustība uz ostu, un vieta ir salīdzinoši bīstama, tādēļ tiek 

plānota gājēju pārejas un ietves izbūve, lai atvieglotu pārvietošanos. Paskaidro, ka pretendents, 

kurš tika izvēlēts kā uzvarētājs darbu veikšanai, ir atteicies no līguma slēgšanas, tādēļ ir 
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nepieciešami papildus 1766 EUR, lai noslēgtu līgumu ar nākamo pretendentu par minēto darbu 

veikšanu. 

E.Grāvītis noskaidro, kuri pretendenti iesniedza piedāvājumus, kurš atteicās un ar kuru tiek plānots 

slēgt līgumu. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica atbild, ka tirgus izpētē pieteicās 3 

pretendenti – SIA “D Būve”, SIA “Amanda-EA” un SIA “Vianova”. Ziņo, ka zemāko cenu 

piedāvāja SIA “D Būve”, kura atteicās no līguma slēgšanas tiesībām, līdz ar to darbus veiks SIA 

“Amanda-EA”, kurai bija otrs zemākās cenas piedāvājums. 

A.Horsts noskaidro vai ir piemērotas finanšu sankcijas pret firmu, kura uzvarēja, bet atteicās slēgt 

līgumu. 

M.Petruševica izskaidro, ka tas bija zemsliekšņa iepirkums, līdz ar to tirgus izpētē nebija 

paredzētas nekādas sankcijas. 

A.Horsts neizprot, kur precīzi ir paredzēts izbūvēt gājēju pāreju. Saprot, ka tas atrodas līkumā un 

jautā vai tas būs droši no satiksmes drošības viedokļa. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka tika izstrādāts projekts, kuru 

sākotnēji Latvijas valsts ceļi nebija saskaņojusi, jo tika prasīta informācija par satiksmes 

intensitāti, kad tā tika iesniegta, tikai tad projekts tika saskaņots. 

Diskusija par satiksmes intensitāti un ceļa drošību minētajā posmā. Diskusijā piedalās A.Horsts 

un N.Līcis. 

E.Grāvītis ziņo, ka apskatot tehnisko projektu, nemanīja ielas horizontālo marķējumu un starp 

izvietojamām ceļa zīmēm nemanīja, ka tiks izveidota gājēju pāreja. 

M.Petruševica izskaidro, ka sākotnēji, kad tika iesniegts un saņemts būvprojekts, Latvijas valsts 

ceļi nebija saskaņojušu gājēju pāreju, un laika periodā, kopš projekts bija apstiprināšanā Lauku 

atbalsta dienestā, saskaņota gājēju pāreja, no Latvijas valsts ceļiem, tika saņemta tikai 

pagājušonedēļ, līdz ar to, šajā papildus summā ir iekļauts arī izmaksas attiecībā uz horizontālo 

apzīmējumu un ceļa zīmēm. 

B.Veide noskaidro, kādas ir kopējās projekta izmaksas. 

M.Petruševica atbild, ka kopējā summa ir 24 717 EUR, no kuriem 20 000 EUR ir publiskais 

finansējums, kurš pašvaldībai ir piešķirts, un pašvaldības līdzfinansējums projektam būtu 4717 

EUR. Ziņo, ka minētajā summā ir iekļauti gan būvdarbi, gan būvuzraudzība. 

Diskusija par objekta izbūvju sadārdzinājumu. Diskusijā piedalās B.Veide, M.Petruševica, 

N.Līcis, A.I.Zaharāns un L.Vaidere. 

N.Līcis noskaidro ar termiņiem, ja tiktu veikta atkārtota tirgus izpēte. 

M.Petruševica atbild, ka projektu bija paredzēts realizēt šajā vasaras sezonā, un saskaņā ar tirgus 

izpētes un projektā sniegto informāciju ir paredzēti 2 mēnešu laikā veikt būvdarbus. Ziņo, ja tiks 

gatavots jauns iepirkums, visticamāk būs jāveic grozījumi projekta iesniegumā, jo tika plānots 

iesniegt maksājuma pieprasījumu uz augustu. Papildus informē, ka uz tirgus izpētes rezultāta 

pamata tika sniegts projekta iesniegums un arī Lauku atbalsta dienests vērtēja dokumentus, un 

nesniedza nekādus iebildumus pret to, ka būtu kādi sadārdzinājumi būvdarbos. 

N.Līcis informē, ka sakarā ar to, ka uz šo sezonu ir nepieciešams veikt būvdarbus un likvidēt 

bīstamo situāciju uz šī ceļa posma, ierosina nekavējoties uzsākt darbus. Noskaidro, ja tagad tiktu 

atbalstīts projekts, tad cik ilgā laikā varētu būt darbi pabeigti. 

M.Petruševica atbild, ka tirgus izpētē ir paredzēts, ka būvdarbus veic 2 mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža un līgumu jau varētu noslēgt nākamajā nedēļā pēc pozitīva domes lēmuma. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada dome 31.03.2021. pieņēma lēmumu Nr. 2186 “Par  ieņēmumu un 

izdevumu palielināšanu projektam “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” īstenošanai”, (Prot. 

Nr. 7/2021§16), ar kuru lēma apstiprināt finansējumu projekta realizācijai 22 951 EUR apmērā.  

Lai izpildītu projekta nosacījumus un uzsāktu projekta realizāciju 2020. gada 16. oktobrī 



tika veikta publiska tirgus izpēte “Būvdarbi Upes ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”, kurā 

piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti.  

Ņemot vērā, ka pretendents, kurš tirgus izpētē piedāvāja zemāko cenu atteicās no līguma 

slēgšanas un atbilstoši tirgus izpētes nosacījumiem  līguma slēgšanas tiesības tiek piedāvātas 

nākamajam pretendentam, kuram ir zemākā cena. Saskaņotas būvprojekta izmaiņas par gājēju 

pārejas izbūvi, projekta realizācijai nepieciešami papildus līdzekļi 1766 EUR apmērā. 

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

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 1766 EUR apmērā, lai 

nodrošinātu projekta “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” līdzfinansējuma daļu.  

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

2.3.Samazināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

(Struktūrvienība 0111, M214, V.F. 01.980)  budžeta izdevumu plānu ekonomiskās 

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

par 1766 EUR 

2.4. Palielināt izdevumu pozīciju “Gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā” 

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

1766 EUR (EKK  5240 (pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība), lai veiktu būvdarbu apmaksu.  

3. Veikt atbilstošu grozījumus 2021. gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 4/2021 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžetu”, iekļaujos 

2.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2254 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu estrādes kompleksa rekonstrukcijai – piebraucamā ceļa 

un estrādes skatuves atjaunošanai 

iņo N.Līcis, ka apstiprinātās kopējās projekta izmaksas bija 954 680 EUR no kurā 85% ir Eiropas 

Savienības fonda finansējums. Informē par veiktajiem un nepieciešamajiem papildus darbiem. 

M.Petruševica informē, ka uz doto mirkli ar SIA “Tilts” ir noslēgtas 2 vienošanās par papildus 

izmaksām, par kopējo summu 62 180 EUR un no minētās summas, aptuveni 60 000 EUR, ir jau 

attiecināti uz projektu, kas nozīmē, ka tiks saņemts 85% Eiropas Savienības finansējums atpakaļ. 

Ziņo, ka par šajā lēmumā minēto summu, tiek veiktas pārrunas ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru, vai šo summu varēs attiecināt uz projektu. 

N.Līcis informē, lai varētu pārbūvēt piebraucamo ceļa un atjaunotu pakāpienus, ir nepieciešami 

48613 EUR. 

M.Petruševica atbild piekrītoši un papildina, ka no minētās summas 25 600 EUR būtu bruģētā 

laukuma atjaunošanai un pārējā summa - dēļu klājuma atjaunošanai. 

N.Līcis noskaidro, kādi darbi ietilpst dēļu klājuma atjaunošanā.  

A.I.Zaharāns atbild, ka jānomaina, jānoslīpē un jāpārblietē sadedzinātos un sabojātos dēļu 

segumus estrādes priekšējās sānu sienu malās un pakāpienos. 

N.Līcis noskaidro par iespēju uzstādīt novērošanas kameras estrāde. 

A.I.Zaharanas atbild, ka jautājums tiek risināts. 



E.Grāvītis noskaidro, kur estrādē ir jāatjauno tualetes ēka. 

A.I.Zaharāns atbild, ka tualete atrodas aiz estrādes, kurai nepieciešams atjaunot metāla jumtu ar 

teknēm 

Diskusija par tualetes ēkas un piebraucamā ceļa atjaunošanas nepieciešamību. Diskusijā piedalās 

E.Grāvītis, A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

S.Ancāne noskaidro, kā tiks estrāde, parks un jaunie soli nosargāti vai ir paredzēti vārti, kameras 

utt., un kas būs ar estrādi pēc darba laika. 

N.Līcis atbild, ka žogu uzbūve nav paredzēta, estrādes parka teritorija tiks labi apgaismota un tiks 

uzstādītas novērošanas kameras. Ziņo par plānotajiem darbiem estrādes attīstībai. 

Diskusija par automašīnu ierobežošanu iebraukšanai estrādē. Diskusijā piedalās S.Ancāne, N.Līcis 

un A.I.Zaharāns. 

A.Horsts noskaidro par estrādes teritorijā esošās nodegušās kafejnīcas jautājuma virzību. 

N.Līcis atbild, ka ir bijušas pārrunas ar īpašnieku, kurš informējis, ka vasarā, minētajā teritorijā, 

plāno, veikt saimniecisko darbību. Ziņo, ja īpašnieks tomēr neveiks nekādas darbības, tad lūgs 

deputātus atbalstīt par žoga izbūvi gar minēto privātīpašumu. 

 

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Salacgrīvas novada domi 

un Limbažu novada domi īsteno projektu “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Saulkrastu novada 

dome projekta ietvaros ir apņēmusies atjaunot Saulkrastu estrādi. Lai īstenotu projekta mērķi un 

sasniegtu projektā paredzētos rādītājus, 2020. gada 3. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “Tilts” 

par Neibādes parka un estrādes kompleksa rekonstrukciju Saulkrastos. Līguma ietvaros paredzēta 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība. Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, darbu 

apjomos nav paredzēta piebraucamā ceļa atjaunošana un estrādes skatuves dēļu atjaunošana. 

Ņemot vērā, ka šobrīd asfalta segums fiziski un vizuāli nokalpojis, esošā līguma apjomos ir 

paredzēta tikai asfalta seguma nomaiņa komunikāciju šķērsojošās zonās, tādējādi pēc būvdarbu 

pabeigšanas netiks nodrošināta kopējās estrādes kompleksa teritorijas estētiskums. Tāpat 

nepieciešams atjaunot esošo skatuves dēļu krāsojumu, nomainot bojātos dēļus. Dome ir veikusi 

nepieciešamos pasākumus iepirkumu un tirgus izpētes minēto aktivitāšu īstenošanai. Lai 

nodrošinātu Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem estētisku publisko infrastruktūru, ir 

nepieciešamas veikt estrādes piebraucamā ceļa un skatuves dēļu klāja atjaunošanu.  

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

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu estrādes piebraucamā ceļa un estrādes skatuves dēļu 

klāja atjaunošanai 48613,31 EUR apmērā; 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors 

 

Lēmums Nr.2255 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par apbūves tiesības piešķiršanu (Rīgas ielā 86B, Saulkrastos) 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro vai zemes gabals tiek nodots bezatlīdzības nomā vai tiek dāvināts valstij. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča izskaidro, ka 31.martā Saulkrastu novada 

dome pieņēma lēmumu zemes gabalu nodot īpašumā bez atlīdzības Nodrošinājuma valsts 



aģentūrai, bet sakarā ar to, ka faktiskā nodošana norisinās caur Ministru kabineta lēmumu, kura 

jau ir procesā, atsavināšanas process varētu tikts pabeigts līdz šī gada beigām, un lai nekavētu 

darbus ir nepieciešams apbūves tiesību līgums, lai Iekšlietu ministrija būtu tiesīga vasarā sākt veikt 

darbus. 

N.Līcis papildina, ka procesu papildus kavē fakts, ka netiek atdots vesels zemes gabals. Aicina 

deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2021.gada 31.martā Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu Nr.2173 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma (kad.Nr.80130033065) zemes vienības 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nodrošinājuma valsts aģentūrai” ar mērķi Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecībai. 

Ņemot vērā to, ka faktiskā nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas ielā 86B, Saulkrastos 

nodošana īpašumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai notiek ar Ministru kabineta lēmumu, bet 

glābšanas dienesta depo būvdarbu uzsākšana notiks jau 2021.gada vasarā ir nepieciešams piešķirt 

apbūves tiesības Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai, reģistrācijas Nr.90000282046, lai 

sekmētu plānoto darbu veiksmīgu realizēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” 

trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas  zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” normām, kā ar likuma “Par pašvaldībām” 

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

 

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

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai lietu tiesību – tiesības apbūvēt Domei 

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

kopējo platību 2,0496 ha, zemes gabala daļu ar platību 1 ha (10 000 m²) (turpmāk – zemes 

gabals), izbūvējot uz tā nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi, slēdzot līgumu par apbūves 

tiesību piešķiršanu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Noteikt, ka 1.punktā minētais līgums parakstāms līdz 2021.gada 31.decembrim. 

3. Pilnvarot Saulkrastu novada domes izpilddirektoru parakstīt apbūves tiesību līgumu, 

saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei par pieņemto lēmumu paziņot Nodrošinājuma 

valsts aģentūrai. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2256 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:56 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 11.05.2021. 


