
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

2021. gada 16.jūnijs                                          Nr.11/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 16. jūnijā plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

 

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

Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide (līdz plkst.15:05) 

 

Nepiedalās deputāti: 

Antra Deniškāne (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 neapbūvēta zemes īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/  

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

4. Par Saulkrastu novada domes Saulkrastu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu  

5. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai  

6. Par lokālplānojuma “Ciemgaļi” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai  

7. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 

17 apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu  

8. Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" vadītāja 

pienākumu izpildītāja iecelšanu  

9. Par grozījumu izdarīšanu 2021.gada 1.aprīļa deleģēšanas līgumā ar SIA “Saulkrastu 

komunālserviss”  

10. Par Vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/040 izmaksātās atbalsta summas atmaksu  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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11. Par grozījumiem 2021.gada Sporta un ģimenes centrs budžeta plānā  

12. Par debitora parāda norakstīšanu  

13. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 26.05.2021. lēmumā Nr.2269 “Par 

Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nolikuma un 

amata saraksta apstiprināšanu”  

14. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” pārveidi par 

pašvaldības aģentūru  

15. Par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pievienošanu pašvaldības 

aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs”  

16. Par  saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu"  

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

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

samaksas kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

18. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu  

19. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu LAD projektam "Katrīnbādes ielas izbūve un 

tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules tiltiņa līdz Katrīnbādei” īstenošanai  

20. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu  

21. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu aktīvā nodarbinātības pasākumam „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi”  

22. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu iestādes “Saulkrastu kultūras centrs”  projekta 

“4UPES” īstenošanai  

23. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ un adreses likvidāciju  

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, Ainažu 

ielā 13B izsoles rezultātu apstiprināšanu  

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, pludmales 

daļā blakus Jūrasparkam, vieta Nr.1, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, pludmales 

daļā blakus Jūrasparkam, vieta Nr.2, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “blakus 

īpašumam Raiņa ielā 14A”, kadastra numurs 8013 002 0246, Saulkrastu novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “blakus 

stāvlaukumam Smilšu iela 2A un īpašumam Raiņa ielā 13”, kadastra numurs 8013 002 

0246, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “pretī 

Katrīnbādes ielai”, kadastra numurs 8013 003 0098, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

 

§1 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide uzskata, ka norādītais kadastra numurs ir kļūdains. 

Diskusija par precīza kadastra numura norādīšanu. Diskusijā piedalās Novada attīstības nodaļas 

nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs, N.Līcis un B.Veide. 
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Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 08.03.2021. iesniegumu par neapbūvēta 

zemes īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 

80330020103, izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA 

,,Grant Thornton’’ 2021.gada 3.maija  nekustamā īpašuma novērtējumu (atbilstoši tirgus 

situācijai aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 4 800  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”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr. 8033 002 0103, platība 548 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 Bumbieru iela 15, 

Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 0103, nosacīto 

cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 4 800 euro (četri tūkstoši astoņi simti euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 002 

0103, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 06.08.2021. plkst.10.00 rīkot 

nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Bumbieru iela 15, Mežvidi, 

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

2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

 

Lēmums Nr.2298 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 14.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojoša /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums pagarināt 2011.gada 

28.jūlija Zemes nomas līgumu Nr.L258/01.-19.2, adrese: Desmitā iela 19, VEF – Biķernieki, 

Saulkrastu lauku teritorija, zemesgabals ar kadastra numuru 80330031995. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Ar 2010.gada 27.oktobra Domes lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.13§43.) “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/” 1.punktu, izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, uz apbūvētu zemes gabalu 0,067 ha platībā 

Desmitā iela 19, VEF - Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 

apzīmējums 80330031995. 
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2) Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Jāņa Skrastiņa 2011.gada 

14.jūnija Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), apstiprinātas 

mantojuma tiesības uz 1995.gada 3.septembrī mirušās /vārds, uzvārds/ atstāto 

mantojumu, pirmās šķiras mantinieks /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. Īpašuma 

tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. 

3) Pamatojoties uz 2011.gada 27.jūlija Domes lēmumu (sēdes protokola izraksts 

Nr.15§13.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un 

/vārds, uzvārds/ 2011.gada 28.jūlijā noslēgts Zemes nomas līgums, ar 

reģ.Nr.L258/01.-19.2 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 

80330031995, adresi: Desmitā iela 19, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, 0,067 ha platībā, nomu. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas 

brīdi un ir spēkā 10 (desmit) gadus. 

4) Pamatojoties uz 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.1335 “Par grozījumiem un 

papildinājumiem 2011.gada 28.jūlija nekustamā īpašuma Desmitā iela 19, VEF – 

Biķernieki, zemes nomas līgumā”, 2019.gada 10.septembrī starp Domi un /vārds, 

uzvārds/ noslēgta Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 28.jūlija Zemes nomas 

līguma Nr.L258/01.-19.2. 

5) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000565267 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) Desmitā 

iela 19, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80330031995, 0,0672 ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300004306846, lēmums 14.03.2017, tiesnese Sarmīte Stūrmane). Pēc 

Zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.2. un 1.3. – uz zemes vienības 

atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves ar kadastra apzīmējumiem 

80330031995001, 80330031995003. 

Ņemot vērā, ka būvju ar kadastra apzīmējumu 80330031995001, 80330031995003, 

īpašnieks ir /vārds, uzvārds/, kas pārvalda un lieto tās, starp Domi un būvju īpašnieku pastāv 

likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, un ir pamats pagarināt 2011.gada 28.jūlijā noslēgtā 

Līguma termiņu. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

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

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

iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz 

laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas 

līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 

nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

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

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

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

nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt 

persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

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

pirmtiesīgā persona). 

Līguma 6.2.puntā noteikts, ka Līguma noteikumus var grozīt, līgumslēdzējiem rakstiski 

vienojoties, un grozījumi līgumā stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas. 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu, nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona 

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

kadastrālās vērtības.  

Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, 

iznomājamā zemesgabala ar platību 0,0672 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 3280,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomājamā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 16,40 (bez 

PVN 21%).  

Atbilstoši Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, /vārds, 

uzvārds/ uz Iesnieguma izskatīšanas brīdi nav izveidojies zemes nomas maksas parāds. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 14.maija iesniegumu, 

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

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

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 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, 2011.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma 

(reģ.Nr. L258/01.-19.2) 6.2.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes atzinumam (protokols Nr.6/2021/§2), 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2011.gada 28.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu 

(reģ.Nr.L258/01.-19.2) ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada 

pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Desmitā iela 19, VEF – Biķernieki, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330031995, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 80330031995, 0,0672 ha platībā, nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 16,40 (sešpadsmit euro 40 centi) un EUR 3,45 (trīs euro 

45 centi) 21% PVN, kopā EUR 19,85 (deviņpadsmit euro 85 centi) gadā.  

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos un izdarīt 

grozījumus zemes nomas līguma 1.1.punktā, precizējot, zemes gabala statusu un mērķi 

atbilstoši zemesgrāmatā norādītajiem datiem (Pielikumā – Vienošanās).  

4. Noteikt vienošanās parakstīšanas termiņu – vienu mēnesi no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  

5. Gadījumā, ja vienošanās netiek parakstīta minētajā termiņā, Saulkrastu novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un nosūtīt /vārds, uzvārds/ rēķinus par 

zemes nomas maksu. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

7. Administratīvās nodaļas lietvedei lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz pasta adresi: 

/adrese/. 

 

Lēmums Nr.2299 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
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Ziņo N.Līcis. 

 

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

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], deklarētā dzīves vietas adrese /adrese/ (turpmāk – Nomnieks) 

2021.gada 8.aprīļa iesniegums, kurā lūgts pagarināt esošo zemes nomas līgumu par nekustamā 

īpašuma Ainažu ielā 17B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130020052 un daļu no 

nekustamā īpašuma Vidrižu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130020040 

nomu uz nākamajiem 15 gadiem, t.i., no 2022.gada 1. janvāra līdz 2037. gada 1. janvārim, 

projekta: cilvēku ar funkcionalitātes traucējumiem apkalpošana, īstenošanai. Papildus tiek lūgta 

atļauja pieguļošajā zemes teritorijā izvietot invalīdu tualetes, ģērbtuves un novietni invalīdu 

aprīkojuma uzglabāšanai, kā arī izmantot pludmales daļu iepriekš minēto pakalpojumu 

sniegšanai. 

Dome pārbaudot informāciju secina, ka: 

1. starp Domi un Nomnieku 2015.gada 15.maijā noslēgts zemes nomas līgums 

Nr.04/Li336 (turpmāk – Līgums) par pieņemšanu nomas lietošanā nekustamo īpašumu 

Ainažu ielā 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130020372, 

daļas 1660 m2 platībā pie auto stāvlaukuma Vidrižu ielas galā (turpmāk – 

Zemesgabals. Zemesgabala atļautā izmantošana – īslaicīgas lietošanas pārvietojamas 

būves – vasaras kafejnīcas, auto stāvlaukuma uzturēšana un bērnu rotaļu laukuma 

izveidošana un uzturēšana. Līgums stājās spēkā no abpusēja tā parakstīšanas brīža un 

bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim; 

2. 2016.gada 16.martā starp Domi un Nomnieku tika noslēgta vienošanās par 

grozījumiem Līgumā, izsakot Līguma 1.pinktu šādā redakcijā: 

“Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu 160 m2 platībā no 

nekustamā īpašuma Ainažu ielā 17B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā kadastra 

Nr.80130020052, un daļu 1500m2 platībā no nekustamā īpašuma Vidrižu iela, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020040, kopā 1660 m2 (turpmāk – 

Zemesgabals)”, papildināt Līguma 3.4.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā 

“3.4.Nekustamā īpašuma nodoklis par nomāto zemi 2016.taksācijas gadā tiek 

aprēķināts no 1.janvāra”; 

3. 2016.gada 7.decembrī starp Domi un Nomnieku tika noslēgta vienošanās Nr.5.4/Li537 

ar kuru tika pagarināts Līguma darbības termiņš līdz 2021.gada 31.decembrim. 

4. Līguma nosacījumi paredz, ka Līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski 

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

parakstīšanas 

5. Domē 2020.gada 12.maijā saņemts Nomnieka 2020.gada 11.maija iesniegums ar kuru 

tiek informēts par plānoto sadarbību vasaras sezonā ar SIA “Čifro Cafe”, reģistrācijas 

numurs 40203143289, lai nodrošinātu alkohola tirdzniecības atļaujas saņemšanu un 

augstākas kvalitātes pavāra darba izpildi un apkalpošanu. 

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 Nomnieku. 

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Nomnieks apņēmies Zemesgabalu lietot Līgumā 

noteiktajam mērķim, kas ir īslaicīgas lietošanas pārvietojamas būves – vasaras kafejnīcas, auto 

stāvlaukuma uzturēšana un bērnu rotaļu laukuma izveidošana un uzturēšana. 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. Pirmreizējā īslaicīgā būves saskaņošana Saulkrastu novada būvvaldē 
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veikta 2014.gada 11.augustā. Domes rīcība nav informācijas, ka iepriekš minētā īslaicīgas 

lietošanas būve atkārtoti būtu saskaņota Saulkrastu novada būvvaldē. 

Līguma nosacījumi paredz, ka Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nevar 

nodot Zemesgabalu apakšnomā citai juridiskai vai fiziskai personai. Nomnieks ir informējis 

Domi, ka ir izveidota sadarbība ar SIA “Čifro cafe” vasaras sezonā, ko apliecina Nomnieka 

2020.gada 11.maija iesniegums. Saskaņā ar Lursoft datiem, kafejnīcas īpašnieks nav Nomnieks 

un no iesnieguma nav izsecināms, kāda veida sadarbība tiek īstenota. Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums paredz, ka publiskai personai finanšu 

līdzekļi un manta izmantojama likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, kā arī, lai novērstu to 

izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu un ierobežotu valsts amatpersonu korupciju. Ievērojot 

konstatēto, Domes ieskatā nav pieļaujama esošā Līguma termiņa pagarinājums ar Nomnieku, ja 

Zemesgabalu izmanto cita juridiska persona. Pieļaujama uzņēmuma saimnieciskā darbība, kuras 

īpašumtiesības pieder Nomniekam vai Nomnieks vēršas Domē ar motivētu iesniegumu, kurā tiek 

sniegts skaidrojums par esošo sadarbību un tiek lūgta Iznomātāja rakstiska piekrišana, lai 

Zemesgabalu nodotu apakšnomā citai personai. 

Dome ir izvērtējusi nepieciešamību turpmāk apsaimniekot un uzturēt nekustamo īpašumu 

Vidrižu ielā, atbilstoši likuma Par pašvaldībām 14.pantam, tādējādi, Līguma termiņš par nomas 

priekšmetu par visu daļu 1500m2 platībā no nekustamā īpašuma Vidrižu iela, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr.80130020040, netiek pagarināts no 2022.gada 1.janvāra, bet 

ņemot vērā Nomnieka lūgumu par piekrišanas sniegšanu pieguļošajā zemes teritorijā izvietot 

invalīdu tualetes, ģērbtuves un novietni invalīdu aprīkojuma uzglabāšanai, Dome ir izvērtējusi 

lietderības apsvērumu un pagarinot Līguma termiņu piekrīt, ka iepriekš minētās tualetes, 

ģērbtuves un inventāra novietne var tikt izvietota Nomnieka nomātajā Zemes gabalā.  

  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk 

– Likums) 6.1pants noteic, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav 

ilgāks par 30 gadiem. Pagarinot esošo Līgumu līdz 2037.gada 1.janvārim, kopējais Līguma 

termiņš būtu 22 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 

2015.gada 15.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 Nomnieks. 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 trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas 

nomniekam. Nomas maksas pārskatīšana piemērojama brīdī, kad tiek pagarināts Līgums, t.i., no 

2022.gada 1.janvāra. 
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Ņemot vērā Nomnieka ieceri Saulkrastu novadā ieviest un attīstīt personām ar 

funkcionalitātes traucējumiem apkalpošanu, tādējādi nodrošinot vides un pakalpojumu 

pieejamību, kā arī sociālo integrāciju, Domes ieskatā lietderīgi līgumu pagarināt uz 5 (pieciem) 

gadiem ar nosacījumu, ka šajā termiņā Nomnieks realizē ieceri (projektu) apkalpošanas 

nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Dome neizsaka iebildumus par 

pludmales zonas izmantošanu Nomnieka ieceres realizācijai. 

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

pildījis Līguma nosacījumus, tam nav nomas maksas vai citu maksājumu parādu pret Domi, 

izņemot daļā par īslaicīgas lietošanas būves atkārtotu saskaņošanu Saulkrastu novada būvvaldē, 

Līguma 5.1.9.apakšpunktā noteikto – Zemesgabala labiekārtojumu un bērnu rotaļu laukuma 

veidolu un izvietojumu saskaņošanu ar Saulkrastu Būvvaldi un Zemesgabala izmantošanas 

tiesību nodošanu trešajai personai. Nomnieks ir nodrošinājis vasaras kafejnīcas darbību nomātajā 

nekustamajā īpašumā, tādā veidā nodrošinot novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju paplašināt 

izvēli attiecība uz kafejnīcas izvēli. Vienlaikus vērā ņemams ir apstāklis, ka Nomnieks sava 

pakalpojuma kvalitāti vēlas uzlabot un sniegt iespējas personām ar invaliditāti apmeklēt 

pludmali, taču pakalpojuma kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar līguma termiņa pagarināšanu 

ar Domi. Vērtējot lietderību, Dome konstatē, ka Nomnieks 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. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu 

(Prot.Nr.4/2021§2), Finanšu komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.4/2021§5), 12.05.2021. 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (Prot.Nr.5/2021§2) un 09.06.2021. 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (Prot.Nr.6/2021§3) 

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

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

 

NOLEMJ:  

1. /vārds, uzvārds/ nodrošināt faktiskās situācijas atbilstību 2015.gada 15.maija līguma 

7.2.2.punktam, nodrošinot, ka saimnieciskās darbības un nomas attiecību subjekts ir 

persona, ar kuru ir noslēgts minētais līgums un Līguma 5.1.9. apakšpunktam, ka 

Zemesgabala labiekārtojumu un bērnu rotaļu laukuma veidolu un izvietojumu saskaņot ar 

Saulkrastu Būvvaldi. 

2. /vārds, uzvārds/ atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem būvnormatīviem, 

veikt nepieciešamās darbības Saulkrastu novada būvvaldē. 

3. Pēc 1., 2. un 3. punktā noteikto darbību veikšanas, iesniegt Saulkrastu novada domē 

apliecinājumu par Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

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

līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim, 

noslēdzot vienošanos. 

5. Ar 2022.gada 1.janvāri noteikt nomas maksu saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteikto 

tirgus nomas maksu. 

6. Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālistam nodrošināt daļu 160 m2 platībā 

no nekustamā īpašuma Ainažu ielā 17 B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā kadastra 

Nr.80130020052, neatkarīga vērtētāja piesaisti. 
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7. Noteikt, ka /vārds, uzvārds/ sedz Saulkrastu novada domei pieaicinātā neatkarīgā 

vērtētāja atlīdzības izmaksas pēc vērtējuma veikšanas un rēķina izrakstīšanas. 

8. Pludmales zonas izmantošana, lēmuma konstatējošā daļā norādīto aktivitāšu īstenošanai, 

iepriekš rakstiski saskaņojama ar iznomātāju – Saulkrastu novada domi. 

9. Noteikt par pienākumu nomniekam nodrošināt neierobežotu piekļuvi pludmalei pārējiem 

apmeklētājiem. 

10. 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.2300 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par Saulkrastu novada domes Saulkrastu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka komisijas dokumentācija ir nodota Valsts zemes dienesta arhīvam. 

 

Atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētā” 6.pantu un likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Saulkrastu novada dome ar 2015.gada 25.marta 

lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētās” 

apliecināja, ka Saulkrastu pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un pabeigts 

zemes reformas process. 

Ministru kabinets ar 2016.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas 

pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā”, pamatojoties uz likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās" 34. pantu un Saulkrastu novada domes 2015. gada 25. marta sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 4 7.§) "Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā", 

nolēma pabeigt zemes reformu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā. 

Saulkrastu novada dome Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Arhīva daļai ir 

nodevusi Saulkrastu pilsētas zemes komisijas arhīva dokumentāciju (zemes komisijas lietas). 

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

daļas 27.punktu, likuma “Par zemes komisijām” 11.pantu, un Ministru kabineta 2016.gada 

28.janvāra rīkojumu Nr.73 “Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu 

pilsētā”, atbilstoši 09.06.2021 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam 

(protokols Nr.6/2021/§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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt Saulkrastu novada domes Saulkrastu pilsētas zemes komisijas darbību. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-pasta adresi vzd@vzd.gov.lv.  

 

Lēmums Nr.2301 protokola pielikumā. 

 

 

 

http://www.saulkrasti.lv/
https://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
https://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
https://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p34
mailto:vzd@vzd.gov.lv
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§5 

Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 12.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

adrese: /adrese/, iesniegums “Par zemes atsavināšanu” (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atļaut 

nopirkt pašvaldībai piederošo īpašumu – zemi  704 m2 platībā, kas atrodas “Ķīšupe viens 73”, 

Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ar kadastra apzīmējumu 80330021405. 

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

1) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000610179 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma – zemesgabala 

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80330021405, 721 m2 platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300005295776, lēmums 17.02.2021, tiesnese Inese Bērzkalne).  

2) Saskaņā ar Situācijas un Apgrūtinājuma plānu, uz zemes vienības atrodas zemes 

īpašniekam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 80330021405001. 

3) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000611943, nekustamā īpašuma (būve – dārza mājas jaunbūve ar kadastra 

apzīmējumu 80330021405001) “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., kadastra numurs 8033 502 0016, īpašniece – /vārds, uzvārds/, personas kods [..], 

pamats: 2021.gada 9.aprīļa pirkuma līgums (Žurn.Nr.300005334077, lēmums 

21.04.2021. tiesnese Jolanta Līvena). Būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 80330021405). 

4) 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 26.maija lēmumu Nr.2279 (Prot.Nr.10/2021§27) “Par 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, 2021.gada 9.jūnijā starp Domi un 

/vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums. Zemes nomas līgums ir spēkā līdz 

2031.gada 30.aprīlim.  

5) Pamatojoties uz SIA “Latio” 2021.gada 10.marta vērtējumu Reģ.Nr.V/21 – 932 “Par 

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

pagastā, Ķīšupē 1, “Ķīšupe viens 73”, novērtēšanu”, nekustamā īpašuma – zemesgabala 

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra Nr.8033 

002 1405, 2021.gada 4.martā aprēķinātā patiesā vērtība ir EUR 4800,00 (četri tūkstoši 

astoņi simti euro 00 centi). 

6) 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. 
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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.  

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. 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese: /adrese/, 2021.gada 12.maija 

iesniegumu “Par zemes atsavināšanu”, 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 – 932 “Par 

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

1, “Ķīšupe viens 73”, novērtēšanu”, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 9.jūnija atzinumam (protokols Nr.6/2021/§5),  

 

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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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.Dulpiņš, 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 “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 002 1405, ar kopējo platību 0,0721 ha (turpmāk – 

zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro 00 

centi) apmērā. 

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

100% (viens simts procenti) EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi 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 jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 80330021405001), ar adresi: 

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īpašnieci – /vārds, 

uzvārds/, personas kods [..], par zemesgabala pirmpirkuma tiesīgo personu. 

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

lēmuma pieņemšanas nosūtīt nekustamā īpašuma “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 002 1405, Atsavināšanas 

paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot to atsavināt būves (dārza mājas jaunbūves ar 

kadastra apzīmējumu 80330021405001) īpašniecei – /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 

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 “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 

1, 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.2302 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par lokālplānojuma “Ciemgaļi” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai 

Ziņo N.Līcis. 
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Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka lokālplānojums ir izstrādāts atbilstoši un var 

nodot sabiedriskajai apspriešanai. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 27.maijā pieņēma lēmumu Nr.1747 “Par 

lokāplānojuma “Ciemgaļi” izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojumu izstrādā, lai veiktu grozījumus 

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainītu atļauto izmantošanu “Savrupmāju apbūves 

teritorija” (DzS2), kur minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 4000 m2, uz 

atļauto izmantošanu “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS), kur minimālā jaunizveidojamā 

zemes gabala platība ir 1200 m2. 

Saulkrastu novada domē 2021.gada 31.maijā iesniegta IK “Plānošanas eksperti”, 

reģistrācijas Nr.40002142175, izstrādātā lokālplānojuma    nekustamajam īpašumam “Ciemgaļi”, 

VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 

80330030911, redakcija. Izskatījusi iesniegto lokālplānojumuu, pamatojoties uz  Ministru 

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

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

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas 

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

09.06.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.6/2021§6),  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma nekustamajam 

īpašumam “Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80330030911, redakciju. Publiskās apspriešanas laiku 

noteikt ne īsāku par četrām nedēļām.  

2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 

Lēmums Nr.2303 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mēness iela 

17 apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece informē, ka lokālplānojums izstrādāts atbilstoši izsniegtajiem noteikumiem, un no 

institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi. Ziņo, ka tika veikta arī biotopu izpēte, lai izvērtētu 

labāku apbūves atrašanās vietu, lai saglabātu maksimālo meža teritoriju. 

N.Līcis noskaidro, vai pie lokālplānojuma izstrādes arī ir jāparedz attīstīšanas zemes gabala 

kārtība. 

L.Pilsētniece atbild, ka minētajā gadījumā tā netiek paredzēta.  

Diskusija par ielu izbūvi zemes gabalos. Diskusijā piedalās N.Līcis un L.Pilsētniece.  

 

Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1482 ”Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 

Mēness iela 17, Zvejniekciems” un apstiprināja darba uzdevumu. 2021.gada 1.jūnijā Saulkrastu 

novada domē SIA “METRUM” iesniedza lokālplānojuma gala redakciju. Par izstrādāto  

lokālplānojumu saņemti pozitīvi institūciju atzinumi. 
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Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.pantu un 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības un plānošanas dokumentiem” 88.1.punktu, izskatījusi iesniegto lokālplānojuma 

redakciju un saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 9.jūnija 

atzinumu (protokols Nr.6/2021§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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, kas  

groza Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, zemes vienības kadastra apzīmējums 

80330011477. 

2. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos 

SN 11/2017 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” saskaņā ar pielikumu (teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi, paskaidrojuma raksts un grafiskā daļa). 

3. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt paziņojumu par 

lokālplānojuma, kas groza Saulkrastu novada teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā 

Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 80330011477, apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” un 

pašvaldības tīmekļa vietnē. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu par saistošo noteikumu 

apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai un ievietot pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā 

“Attīstība. Novada plānošana” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

5. Saistošie noteikumi “Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos SN 

11/2017 „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un īstenojami, kad tiek 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā minētās darbības. 

 

Lēmums Nr.2304 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" vadītāja 

pienākumu izpildītāja iecelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka Administratīvā nodaļa iesniegusi lēmumprojekta precizējumu, kurā 

noteikts, ka  lēmuma projekts papildināts ar punktu par grozījumiem 22.12.2020.lēmumā 

Nr.2056. Ierosina, par pienākuma izpildītāju, iecelt Oksanu Vanagu, no 2021.gada 21.jūnija līdz 

brīdim, kad noslēdzas konkurss par iestādes vadītāja iecelšanu. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča papildina, ka lēmumprojekts ir papildināts ar 

1.punktu, kurš paredz grozīt decembrī pieņemtā lēmuma 9.punktu un noteikt, ka jaunā 

http://www.saulkrasti.lv/
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Saulkrastu novada domes iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” amatu – direktors, tiek 

izveidots nevis ar 1.jūliju, bet gan ar 21.jūniju. 

E.Grāvītis noskaidro vai Oksana Vanaga ir gatava uzņemties šos pienākumus. 

O.Vanaga atbild piekrītoši, bet izskaidro, ka līdz brīdim, kad tiks iecelts jaunais direktors. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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

A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

O.Vanaga, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

papildinājumiem. 

 

Ņemot vērā 2021.gada 26.maija Saulkrastu domes sēdē noraidīto lēmumu “Par Saulkrastu 

novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" vadītāja iecelšanu”, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 24.pantu, 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, 

2020.gada 22.decembra Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.2056 “Par 

Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot 

vispārējās vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola””, (Prot.Nr.37/2020§2) un 

ņemot vērā Saulkrastu novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

2021.gada 9.jūnija atzinumu (protokols Nr. 6/2021§2),  

 

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

A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (E.Grāvītis), lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Dulpiņš un 

O.Vanaga, 

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus 22.11.2020. Domes ārkārtas sēdes lēmumā Nr.2056 izsakot 9.punktu 

šādā redakcijā: 

9. Ar 2021.gada 21.jūniju apstiprināt Saulkrastu novada domes iestādes “Vidzemes jūrmalas 

vidusskola” amatu sarakstu un atalgojumu, izveidojot jaunu amata vietu Nr.1 – Skolas 

direktors:  

Nr.p.

k. 
Amatu saime, 

apakšsaime 
Amata 

līmenis 
Amata 

nosaukums 
Profesijas  

kods 
Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amat

u sk. 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

1.  
1.  

Administratīvā 

vadība 
IV B 

Skolas 

direktors 
1345 08 14 2264 1 2000 

 

2. Iecelt Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" 

vadītāja pienākuma izpildītāja amatā Oksanu Vanagu (personas kods [..]) no 2021.gada 

21.jūnija līdz brīdim, kad ar domes lēmumu tiek iecelts un apstiprināts iestādes vadītājs, 

nosakot mēnešalgu 2000 EUR (bruto) apmērā. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt ar Oksanu 

Vanagu  darba līgumu. 
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4. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei 15 (piecpadsmit) dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu 

sarakstā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2305 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par grozījumu izdarīšanu 2021.gada 1.aprīļa deleģēšanas līgumā ar SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas juriste Sanita Kadrova informē, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kad 

tika noslēgts deleģēšanas līgums, tās kopija tika nosūtīta Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijai. Ziņo, ka tika saņemts atzinums, kurā norādīts par nepieciešamajiem 

grozījumiem un ņemot vērā ministrijas ieteikumus, tika svītroti līguma 3.4., 4.3., 4.4., un 

4.5.punkti un sniedz informāciju par katru svītroto punktu. Skaidro, ka pārējie līguma nosacījumi 

paliek spēkā un vienošanās tiks publicēta Saulkrastu mājaslapā. 

 

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 31.marta lēmumu Nr.2197 

“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”” (Prot.Nr.7/2021§27), 

turpmāk – Lēmums, tika nolemts apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, kas tika pievienots 

lēmuma pielikumā un pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt deleģēšanas 

līgumu Saulkrastu novada domes vārdā. 

2021.gada 1.aprīlī starp Domi un SIA “Saulkrastu komunālserviss” tika noslēgts 

deleģēšanas līgums, kas Domē reģistrēts ar Nr. 5.1/Li161. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 45.panta otro daļu, Dome nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

(turpmāk – VARAM) informācijai Lēmumu un 2021.gada 1.aprīļa Deleģēšanas līguma kopiju. 

2021.gada 13.maijā Domē saņemts VARAM atzinums Nr. 1-132/4596 par 2021.gada 1.aprīļa 

Deleģēšanas līgumu, kurā norādīti nepieciešamie precizējumi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, VARAM 2021.gada 13.maija 

atzinumu Nr. 1-132/4596 un atbilstoši Saulkrastu novada domes 09.06.2021. Finanšu komitejas 

sēdes atzinumam (Prot.Nr.7/2021§2), 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus 2021.gada 1.aprīļa deleģēšanas līgumā, noslēdzot vienošanos ar SIA 

“Saulkrastu komunālserviss”(lēmuma pielikumā). 

2. Administratīvajai nodaļai lēmumu un noslēgto vienošanos par grozījumiem 2021.gada 

1.aprīļa deleģēšanas līgumā pēc tās abpusējas parakstīšanas nosūtīt Latvijas Republikas 

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai un Komunikācijas un tūrisma 

nodaļai nodrošināt noslēgtās vienošanās publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.saulkrasti.lv. 

 

Lēmums Nr.2306 protokola pielikumā. 

 

 

http://www.saulkrasti.lv/
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§10 

Par Vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/040 izmaksātās atbalsta summas atmaksu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica izskaidro, ka Dome laika posmā no 2018. 

gada 1.jūnija līdz 2020. gada 1.jūnijam īstenoja projektu “Uzņēmējdarbības izaugsmei 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”, 2020.gada rudenī, projekta uzraugošā 

institūcija Centrālā finanšu un līguma aģentūra veica projekta pārbaudi un konstatēja atkāpes no 

projekta īstenošanas, kā rezultātā pašvaldībai tiek piemērota finanšu korekcija 25% apmērā no 

būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Ziņo par galveno konstatēto pārkāpumu, ka būvdarbu 

veicējs SIA “Buildimpeks”, lai pierādītu pieredzi iepirkumā, balstījās uz citu uzņēmumu, tomēr 

darbos šo uzņēmumu nepiesaistīja. Iepriekšminētā rezultātā, Centrālā finanšu un līguma 

aģentūras ieskatā, tika veikti līguma grozījumi. Informē, ka pašvaldība lēmumu pārsūdzēja 

sākotnēji Centrālā finanšu un līguma aģentūrā un pēc tam vērsās Finanšu ministrijā par lēmuma 

pārskatīšanu, tomēr tika nolemts atstāt spēkā Aģentūras lēmumu, kā rezultāta ir jāatgriež 

saņemtais Eiropas savienības finansējums 338 000 EUR. 

N.Līcis noskaidro, kāda procedūra bija jāveic, lai situāciju novērstu. 

M.Petruševica atbild, ja uzņēmējs vēlas mainīt apakšuzņēmēju, tad viņiem rakstiski būtu 

jāsaskaņo ar Domi par apakšuzņēmēja nomaiņu, bet šāds iesniegums no SIA “Buildimpeks” nav 

saņemts un būvdarbu dokumentācijā nav informācijas par to, ka būtu piesaistīts iepirkumu 

nolikumam atbilstošs būvdarbu veicējs ar pieredzi. 

N.Līcis noskaidro, vai pašvaldības nolīgtais būvuzraugs, bija ziņojis par kādām atkāpēm 

minētajā procedūrā. 

M.Petruševica atbild, ka viņas rīcībā nav dokumentāla apliecinājuma, ka būtu ziņots. 

N.Līcis noskaidro, kāda būtu turpmākā rīcība, lai jautājums tiktu atrisināts. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka uz doto mirkli ir tikai 

pārrunas ar iespējamo advokātu un uzskata, ka būs tiesvedība pret būvnieku un būvuzraugu par 

līdzekļu piedzīšanu. 

N.Līcis noskaidro, vai nesakritības bija tikai vienai ielai vai arī tas ir bijis sistemātiski. 

M.Petruševica atbild, ka Centrālā finanšu un līguma aģentūra pārbaudīja Jūras prospektu, bet 

konstatēja, ka arī pārējās ielās nav piesaistīts atbilstošs asfaltbetona seguma būvdarbu veicējs, 

līdz ar to, korekcija ir piemērota visām 6 ielām. 

O.Vanaga izsaka savu viedokli par grūto balsojumu. 

E.Grāvītis noskaidro, ka pēc būtības, būvdarbu žurnālā nav atzīmēts patiesais būvdarbu veicējs 

un ja tika uzrādīts konkrētais asfalta klājējs, tad to varēja aizstāt, bet tad tas bija jāatspoguļo.  

M.Petruševica atbild piekrītoši.   

Diskusija par iespējamo tiesvedību. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, A.I.Zaharāns un 

J.Miranoviča. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome)  un Centrālā finanšu un līguma aģentūra 

(turpmāk – Aģentūra)  2018. gada 1. jūnijā noslēdza vienošanos par Eiropas savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/17/I/040, kuras ietvaros Dome laika posmā no 2018. gada 1.jūnija 

līdz 2020. gada 1.jūnijam īstenoja projektu “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”. Lai realizētu projektu 30.01.2018. tika izsludināts 

atklāts konkurss SND/2018/1/ERAF “Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā”. 
Iepirkuma rezultātā par uzvarētāju tika atzīts SIA “Buildimpeks”, ar kuru Dome 2018. gada 22. 

maijā noslēdza būvdarbu līgumu Nr. 5.2/Li314 par kopējo līguma summu 2 262 555,76 euro bez 

PVN. Līguma ietvaros veikta 2 ielu izbūve – Pirmā iela un Svētku ielā un 6 ielu – Ostas ielas, 

Akācijas ielas, Melnsila ielas, Upes ielas, Bīriņu ielas un Jūras prospekta pārbūve.  
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2020. gada 10.septembrī Aģentūra veica projekta pārbaudi projekta īstenošanas laikā un 

konstatēja atkāpes, kā rezultātā pārbaude tika noteikta ar iebildumiem.  2020. gada 21. decembrī 

saņemta Aģentūras vēstule nr. 39-2-40.2/8699 “Par Vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/040 noslēguma 

maksājuma pieprasījuma Nr. 7 apstiprināšanu, neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu un 

vienpusējo paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu”, saskaņā ar kuru 

Aģentūra atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīniju  Nr. 2.7  (vadlīnijas par finanšu korekciju 

piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, 

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014-2020.gada plānošanas periodā 5.pielikuma 

31.punkta a) apakšpunktam (turpmāk-Vadlīnijas) piemēro finanšu korekciju 25% apmērā no 

iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma vērtības. Saskaņā ar Aģentūras lēmumu, konstatēta 

neatbilstība, jo Aģentūras ieskatā tika veikti faktiski līguma grozījumi, pieļaujot, ka darbus veic 

neatbilstošs pretendents, kuram nav iepirkuma dokumentācijā norādītās pieredzes. Dome 2021. 

gada 12.  janvārī vērsās pie Aģentūras pārskatīt pieņemto lēmumu. 

2021. gada 24.februāri saņemta Aģentūras vēstule “Par vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/040 

lēmuma Nr. 39-2-40.2/8699 pārskatīšanu”, ar kuru Aģentūra atstāj spēkā pieņemot lēmumu 

piemērot finanšu korekciju. 

Pamatojoties uz  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likuma 32.panta pirmo daļu, Dome iesniedza iesniegumu Finanšu 

ministrijā par Aģentūras pieņemtā lēmumā pārskatīšanu. 

2021. gada 21.aprīlī saņemts Finanšu ministrijas Lēmums Nr. 5.5.-18/26/2263 “Par 

apstrīdēto Aģentūras 2021. gada 24.februāra lēmumu Nr. 39-2-40/1473” (turpmāk – Finanšu 

ministrijas lēmums), ar kuru nolemts atstāt spēkā Aģentūras lēmumu Nr. 39-2- 40/1473, saskaņā 

ar kuru Domei tiek piemērota finanšu korekcija 25% apmērā no būvdarbu līguma un jāatmaksā 

izmaksātā atbalsta summa 338 820.36 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti 

divdesmit euro un 36 centi) apmērā.  

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2021. gada 21.aprīla lēmumu Nr. 5.5-18/26/2263, 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021. gada 9.jūnija atzinumu (Protokols 

Nr.6/2021§3),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, S.Osīte, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (B.Veide, A.Aparjode, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Veikt izmaksātas atbalsta summas apmaksu saskaņā ar šādu atmaksas grafiku: 

Nr.p.k. Maksājuma veikšanas 

termiņš 

Aģentūras atmaksājamā 

atbalsta apmērs, EUR 

1. 15.04.2022. 112 940,00 

2. 15.04.2023. 112 940,00 

3. 15.04.2024. 112 940,36 

 KOPĀ: 338820,36 

 

2. Uzdot izpilddirektoram izvērtēt piemērotās finanšu korekcijas piedzīšanu no SIA 

”Buildimpeks”.  

 

Lēmums Nr.2307 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par grozījumiem 2021.gada Sporta un ģimenes centrs budžeta plānā 
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Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants izskaidro, ka ir sagatavots lēmums par grozījumiem budžeta 

plānā, lai varētu noslēgt līgumu par būvdarbiem, kuriem, no pašvaldības līdzekļiem, ir 

nepieciešami papildus 35 000 EUR. 

N.Līcis papildina, ka tiek samazināts esošais budžets, par cik tika plānots, ka būvdarbi varētu 

noslēgties šajā sezonā un būtu nepieciešami lētas ekspluatācijai izmaksas, tad tās tiek noņemtas 

no minētajām pozīcijām un papildinātas būvdarbu izmaksas. 

A.I.Zaharāns papildus informē, ka līdzekļi ir ņemti no Sporta un ģimenes centra budžeta, 

papildus nekāds slogs nav no neparedzētiem gadījumiem. 

E.Grāvītis noskaidro, vai šīs ir būvniecības izmaksas, kas ir noteiktas iepirkuma rezultātā. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 (L.Vaidere), „ATTURAS”- 6 

(B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Diskusija par lēmuma pieņemšanu un ēkas remontu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, 

J.Miranoviča un N.Līcis. 

 

§12 

Par debitora parāda norakstīšanu 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka finanšu un grāmatvedības nodaļas datu uzskaitē ir salīdzinoši mazs 

parāds 9.25 euro apmērā, par kuru ilgstošu laika periodu nav veikta apmaksa un informē, ka 

administratīvās izmaksas, kas rastos piedzenot minēto parādu tiesas ceļā, būtu daudz lielākas, 

līdz ar to ir ierosinājums šo parādu norakstīt. 

 

Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) finanšu un grāmatvedības nodaļas datu 

uzskaitē ir parāds 9.25 euro (turpmāk – Parāds) apmērā, kas ilgstošu laika periodu nav veikts 

apmaksai (ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēknei 

/vārds, uzvārds/, dzimusi /datums/). Domes administratīvās nodaļas juriste noskaidroja summas 

izcelsmes apstākļus pēc debitoru uzskaites kontiem, noskaidroja Parāda rašanās datumu, veiktos 

pasākumus Parāda atgūšanai, pārbaudīja uzskaites datu pareizību un aprēķināja izmaksas Parāda 

piedziņai. Ir veiktas atbilstošas darbības Parāda atgūšanai (sagatavotas un izsūtītas atgādinājuma 

vēstules gan parastā pasta sūtījumā, gan ierakstītā, izsūtīti e-pasti un veikti telefona zvani 

parādniekam), un ka debitors atzīstams par bezcerīgu, jo: 

1) izsūtītais brīdinājums netika izņemti pasta nodaļā (sūtījums atgriezts ar VAS 

“Latvijas pasts” starpniecību 28.12.2020.), 

2) debitors ir ignorējis tam sūtītos brīdinājumus par parādu, un nav sagaidāma to izpilde 

atbilstoši Civilprocesa likumam, bet saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 

39.pantu un 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.983 „Ar lietas 

izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība” 13.punktu, izmaksas parāda 

piedziņai prasības tiesvedībā par debitoru pārsniedz parāda summu un ir 75.47 euro 

(valsts nodeva – 70.00 euro, ar lietas izskatīšanu saistīti izdevumi – 5.47 euro), kas ir 

būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt piedziņas procesu nav ekonomiski izdevīgi. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru 

kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 187.punktam un atbilstoši Saulkrastu novada domes 09.06.2021. Finanšu komitejas 

sēdes atzinumam (Prot.Nr.7/2021§6), 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Norakstīt PII “Rūķītis” vecāka parādu par summu 9,25 euro, saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitora 

parāda un vērtības samazinājuma izslēgšanu. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi. 

 

Lēmums Nr.2308 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 26.05.2021. lēmumā Nr.2269 “Par 

Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nolikuma un 

amata saraksta apstiprināšanu” 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka Namejs sistēmā, darba gaitā, tika kļūdaini pievienots nepareizs excel 

fails, kā rezultātā, iepriekšējā Domes sēdē, lēmums tika pieņemts atstājot jaunizveidotajai skolai 

2 direktorus, tādēļ ir jāizsvītro viena pozīcija. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Ar 22.12.2020. ārkārtas Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.2056 “Par Saulkrastu 

vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās 

vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola”” (Prot.Nr.37/2020§2) tika nolemts ar 

2021.gada 30.jūniju veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes sēdes 

lēmuma Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” 13.pielikumā 

““Zvejniekciema vidusskola” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums”, 

likvidējot amata vietu Nr.1 – Skolas direktors:  

 

Nr.p

.k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs (euro) 

Amat

u 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

1. 1. 
Administratīvā 

vadība 
IV A 

Skolas 

direktors 
1345 08 13 1917 1 1506 

 

Ar 2021.gada 26.maija Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.2269 “Par Saulkrastu 

novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nolikuma un amata saraksta 

apstiprināšanu” (Prot.Nr.10/2021§17), tika nolemts apstiprināt Saulkrastu novada domes 

izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" amatu sarakstu (lēmuma pielikumā), bet 

pārrakstīšanās dēļ, amatu katalogā ir norādītas divas pozīcijas “direktors”. 

Ņemot vērā konstatēto, atbilstoši Saulkrastu novada domes 09.06.2021. Finanšu 

komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.7/2021§7), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 

(B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Dulpiņš, 

 

NOLEMJ:  

1. Veikt izmaiņas Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas 

vidusskola" amatu katalogā (pielikumā), dzēšot aili Nr.1. 

 

 

Lēmums Nr.2309 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” pārveidi par 

pašvaldības aģentūru 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumam, Domei ir jāpieņem gala lēmums par pārveides procedūras pabeigšanu. 

Lēmumprojekts ir sagatavots par to, ka pārveide ir pabeigta, tiek izveidota no kapitālsabiedrības 

publiska aģentūra, tiek apstiprināts nolikums, tiek noteikts valdei pienākums vērsties Uzņēmumu 

reģistrā ar pieteikumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no Uzņēmuma reģistra un uz doto mirkli, 

iecelt par aģentūras pienākuma izpildītāju Santu Ancāni.  

E.Grāvītis sniedz savu viedokli par saņemto audita ziņojumu un informē, ka tajā ir norādīts, ka 

pārejot uz aģentūru būs ievērojami dārgākas sociālās aprūpes pakalpojumi, bet ieguvums būšot – 

kontroles pieaugums. Noskaidro vai deputāti, dēļ šādas kontroles pieauguma, ir gatavi piedāvāt 

ievērojami dārgākus pakalpojumus. 

Diskusija par piedāvāto pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča, 

E.Grāvītis, N.Līcis un A.I.Zaharāns. 

O.Vanaga norāda, ka S.Ancāne iesniegusi precizētu amatu sarakstu. 

S.Ancāne paskaidro, ka tika precizēts tikai viens skaitlis tabulā. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu un precizēto amatu sarakstu. 

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” (turpmāk arī – PSIA 

“Saulkrastu slimnīca”) izveidota atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktajām pašvaldības tiesībām, pildot savas funkcijas, izveidot kapitālsabiedrību. Tās 

darbības pamata mērķis ir deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošana atbilstoši 2019. gada 3. 

oktobra sabiedriskā pakalpojuma līgumam par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ar kuru 

Saulkrastu novada dome deleģējusi PSIA “Saulkrastu slimnīca” nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību.  

Nr. 

p. 

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime* 

Amata 

līmenis* 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods*** 

Algu 

grupa* 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs** 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

2021. 

Amatam 

nepieciešamais 

finansējums 

1 1. 
Administratīvā 

vadība 
IV A 

Skolas 

direktors 
1345 08 13 1917 1 1506,00 1506,00 
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PSIA “Saulkrastu slimnīca” ir jānodrošina stabilu iedzīvotājiem nepieciešamo 

pakalpojumu pieejamību veselības aprūpes jomā par konkurētspējīgu samaksu, vienlaikus to 

darot tādā veidā, lai neradītu papildu izdevumus pašvaldībai. 

2018. - 2020. gada periodā vidēji 56% no PSIA “Saulkrastu slimnīca” ieņēmumiem 

veidoja Nacionālā veselības dienesta un Saulkrastu pašvaldības piešķirtās dotācijas, bet tikai 

ceturtā daļa slimnīcas ieņēmumu veidoja ar medicīnas pakalpojumiem saistīti maksas 

pakalpojumi, turklāt PSIA “Saulkrastu slimnīca” strādā ar zaudējumiem, tādēļ ir pamats izvērtēt 

tās pārveidi par publisko aģentūru. 

Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

162. panta otrajā daļā noteiktās publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas tiesības pieprasīt 

revidenta atzinumu par kapitālsabiedrības pārveidošanas riskiem, Saulkrastu novada dome 2021. 

gada 27. janvārī noslēdza līgumu ar KPMG Baltics AS par SIA “Saulkrastu slimnīcas” darbības 

izvērtējumu un risinājumiem tālākai slimnīcas darbības nodrošināšanai. Minētā izvērtējuma 

rezultātā tika secināts, ka publiskā aģentūra vērtējama kā atbilstošāka Saulkrastu slimnīcas 

juridiskā forma. PSIA “Saulkrastu slimnīca” atbilst publiskas aģentūras pazīmēm un, ņemot vērā 

normatīvajos aktos noteikto, nepastāv tiesiski šķēršļi PSIA “Saulkrastu slimnīca” pārveidei par 

publisko aģentūru.  

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums paredz 

pašvaldības tiesības pārveidot pašvaldības kapitālsabiedrību par publisku aģentūru. 

2020. gada 22. decembrī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu par PSIA “Saulkrastu 

slimnīca” pārveides uzsākšanu Nr. 2055 (Prot. Nr. 37/2020§1) “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

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

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

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 163. panta 

ceturtajā daļā noteikts, ka, pārveidojot publiskas personas kapitālsabiedrību par iestādi vai 

publisko aģentūru, viss kapitālsabiedrības īpašums pāriet izveidotajai publiskajai aģentūrai, ja 

vien lēmumā par pārveidi nav noteikts citādi. Izveidotā publiskā aģentūra ir pārveidotās 

publiskas personas kapitālsabiedrības tiesību un pienākumu pārņēmēja. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu, 

27. pantu, 28.pantu, 30.panta otro daļu un 15.pantu, likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 161. pantu un 163. pantu, 2020. gada 22. decembra 

Saulkrastu novada domes lēmumu Nr. 2055 (Prot. Nr. 37/2020§1), 2021. gada 24. februāra 

Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.2138 (Prot.Nr.4/2021§11), Sociālo jautājumu komitejas 

atzinumu (09.06.2021. protokols Nr.6/2021§4) un Finanšu komitejas atzinumu (09.06.2021. 

protokols Nr.7/2021§8) 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 (A.Dulpiņš), „ATTURAS”- 5 

(B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ: 

1. Pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca”, 

reģistrācijas numurs: 40003124779, juridiskā adrese: Ainažu iela 34, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV-2160, par pašvaldības aģentūru “Saulkrastu novada veselības un 

sociālās aprūpes centrs” ar juridisko adresi Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

LV-2160 ar 2021. gada 1.augustu. 
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2. Noteikt, ka pašvaldības aģentūra “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes 

centrs” ir Saulkrastu novada domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kam noteikta 

kompetence veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā. 

3. Noteikt, ka pašvaldības aģentūra “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes 

centrs” ir PSIA “Saulkrastu slimnīca” tiesību un saistību pārņēmēja. 

4. Uzdot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdei līdz 2021.gada 30.jūnijam iesniegt pieteikumu 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par PSIA “Saulkrastu slimnīca” izslēgšanu no 

komercreģistra. 

5. Noteikt, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” izslēdzama no komercreģistra ar 2021.gada 

31.jūliju. 

6. Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai organizēt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 

novada veselības un sociālās aprūpes centrs” reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā. 

7. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu novada veselības un 

sociālās aprūpes centrs” nolikumu atbilstoši šī lēmuma pielikumam. Nolikums stājas 

spēkā ar 2021. gada 1.augustu. 

8. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības publiskās aģentūras “Saulkrastu novada 

veselības un sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstu atbilstoši šī lēmuma pielikumam. 

9. Izsludināt atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras “Saulkrastu novada veselības un 

sociālās aprūpes centrs” direktora amatu. Uzdot Saulkrastu novada domes 

Administratīvajai nodaļai sagatavot publikāciju pašvaldības administratīvās teritorijas 

laikrakstā un Saulkrastu novada domes mājaslapā. 

10. Līdz šī lēmuma 8. punktā minētā konkursa noslēgumam par pašvaldības aģentūras 

direktora pienākumu izpildītāju iecelt Santu Ancāni. 

11. Noteikt, ka par šī lēmuma izpildi atbildīgs ir Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2310 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pievienošanu pašvaldības 

aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs” 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka lēmums tiek pieņemts par to, kad slimnīca tiks pārveidota par 

aģentūru, tā 2 mēnešus strādā un sakārto darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, un kad tas 

tiek izdarīts, tad slimnīcai tiek pievienota Sociālās aprūpes māja un aģentūra ir visu tiesību un 

saistību pārņēmēja un turpina darbu kā apvienota iestāde. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 8. punktā noteikta pašvaldības domes kompetence 

izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un 

nodibinājumus, kā arī apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 30.pants noteic, ka attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un 

otrās daļas noteikumi. 

Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pievienošanas pašvaldības 

aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs” mērķis ir efektīvi izmantojot 

pašvaldības budžeta līdzekļus, paaugstināt sociālās aprūpes sniegto pakalpojumu kvalitāti 

Saulkrastu novadā, sasniedzot Latvijas Republikas Veselības inspekcijas izvirzītos mērķus un 

uzdevumus. 
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 Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pievienošanas pašvaldības 

aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs” rezultātā paredzēts atrisināt 

savstarpējo norēķinu sistēmu par komunālajiem pakalpojumiem, telpu nomu, ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošināšanu klientiem, ēku apsaimniekošanu, pārskatīt izdevumu lietderību, kā 

arī sniegto pakalpojumu un darbinieku amatu sarakstu, nepieciešamības gadījumā mainot amatu 

aprakstus tā, lai būtu iespējams risināt darbinieku trūkuma problēmas un citus organizatoriskos 

jautājumus. Tiks izveidots tāds publiskās aģentūras “Saulkrastu novada veselības un sociālās 

aprūpes centrs” pakalpojumu grozs, kas apmierinās novada iedzīvotāju vajadzības, pakalpojumi 

nepārklāsies, un iestādes nekonkurēs savā starpā. Efektīvi tiks noslogotas un apsaimniekotas 

domes īpašumā esošās telpas un klientiem tiks efektīvi un racionāli nodrošināti ēdināšanas 

pakalpojumi. 

Ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

162. panta otrajā daļā noteiktās publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas tiesības pieprasīt 

revidenta atzinumu par kapitālsabiedrības pārveidošanas riskiem, Saulkrastu novada dome 2021. 

gada 27. janvārī noslēdza līgumu ar KPMG Baltics AS par SIA “Saulkrastu slimnīcas” darbības 

izvērtējumu un risinājumiem tālākai slimnīcas darbības nodrošināšanai. Minētā izvērtējuma 

ietvaros tika vērtēta arī pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pievienošana 

pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs”. Izvērtējuma 

rezultātā tika secināts, ka, apvienojot Saulkrastu slimnīcu un Sociālās aprūpes māju, Saulkrastu 

novada pašvaldības iedzīvotājiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs, ekonomiski pamatots, pieejams 

un funkcionāls veselības un sociālās aprūpes pakalpojums. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu, 

15.pantu, 27. pantu, 28.pantu, 30.panta otro daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 2020. gada 22. decembra Saulkrastu novada 

domes lēmumu Nr. 2055 (Prot. Nr. 37/2020§1), 2021. gada 24. februāra Saulkrastu novada 

domes lēmumu Nr.2138 (Prot.Nr.4/2021§11), Sociālo jautājumu komitejas atzinumu 

(09.06.2021. protokols Nr.6/2021§5) un Finanšu komitejas atzinumu (09.06.2021. protokols 

Nr.7/2021§9) 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 1 (A.Dulpiņš), „ATTURAS”- 5 

(B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.oktobri pievienot pašvaldības iestādi “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

(iestādes reģ.Nr. 40900000597, juridiskā adrese: Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu 

nov., LV-2160) pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes 

centrs”. 

2. Noteikt, ka pašvaldības aģentūra “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes 

centrs” ir pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” tiesību un saistību 

pārņēmēja. 

3. Noteikt, ka pašvaldības iestāde “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pēc pievienošanas 

pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs” beidz 

pastāvēt. 

4. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās 

darbības pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja”  pievienošanas 

īstenošanai. 

5. Par šī lēmuma izpildi atbildīgs ir Saulkrastu novada domes izpilddirektors. 
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Lēmums Nr.2311 protokola pielikumā. 

 

Plkst.15:05 deputāts Ivars Veide atvienojas no Domes sēdes videokonferences. 

 

§16 

Par  saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro par veiktajiem grozījumiem saistošajos 

noteikumos – dzīvokļu pabalstos, krīzes pabalstos un vientuļajiem pensionāriem, senioriem un 

pensionāriem ar 1.grupas invaliditāti. 

 

Mājokļa pabalstu izmaksas apmērus nosaka 17.12.2020. MK noteikumi Nr.809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu”.  

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” projekts izstrādāts, lai 

nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 17.12.2020. MK noteikumi Nr.809 “Noteikumi par 

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa 

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

un, pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (09.06.2021. protokols Nr.6/2021 §2) 

un Finanšu komitejas atzinumu (09.06.2021. protokols Nr.7/2021§10) likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2013.gada 

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

novadā””. 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2312 protokola pielikumā. 

 

§17 

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

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

kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

K.Mozga izskaidro, ka Invaliditātes likums nosaka, ka pašvaldība var nodrošināt sociālās 

aprūpes pakalpojumu bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un 
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smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem, un informē par paredzētajām stundas likmēm 

saistošajos noteikumos. 

 

Ar 2021.gada 1.jūliju stājas spēkā 2021.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumi 

Nr.316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” 

(turpmāk – MK noteikumi). Ar 2021.gada 1.jūliju Invaliditātes likumā tiek definēts aprūpes 

pakalpojums — pasākumu kopums personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un 

izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Šis pakalpojums ietver aprūpi, 

uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā. 

(Invaliditātes likuma 1.panta pirmās daļas 12.punkts). Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai 

piešķirtu MK noteikumos noteiktos aprūpes pakalpojumus. 

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (09.06.2021. protokols Nr.6/2021 

§3) un Finanšu komitejas atzinumu (09.06.2021. protokols Nr.7/2021§11) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums Saulkrastu 

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

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā””. 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.2313 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu  

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 7.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds/ 

(turpmāk – Nomnieks) iesniegums, kas Domē reģistrēts ar Nr.8.10.4/2021/IN2374. Iesniegumā 

tiek lūgts veikt izmaiņas 2020.gada 9.novembrī noslēgtajā līgumā, sagatavojot pārjaunojuma 

līgumu uz juridisku personu: SIA “Ēdienu studija”, vien.reģ.nr. 40203321300, juridiskā adrese: 

Upes iela 14, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, faktiskā adrese: Atpūtas iela 1B, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2020.gada 9.novembrī starp Domi un Nomnieku noslēgts telpu nomas līgums Nr.5.5/Li568 par 

izsolē nosolītām telpām Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems (turpmāk – Līgums) un Līguma 

nosacījumi paredz, ka “Nomnieks ir tiesīgs līguma darbības laikā noslēgt ar Iznomātāju 

pārjaunojuma līgumu nododot ar šo līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus citai juridiskai 

personai, kuras dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir Nomnieks, nemainot Ēku izmantošanas 

mērķi un līguma nosacījumus”. Saskaņā ar Lursoft datubāzē pieejamo informāciju SIA “Ēdienu 

studija”, Reģ.Nr. 40203321300 viena no valdes loceklēm ir /vārds, uzvārds/ ([..], no 26.05.2021 

ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi).  
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Pamatojoties uz Nomnieka 2021.gada 7.jūnija iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1868.pantu un atbilstoši Saulkrastu novada domes 

09.06.2021. Finanšu komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr.7/2021§12), 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Pārjaunot 2020.gada 9.novembrī starp Saulkrastu novada domi un /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..], noslēgto telpu nomas līgums Nr.5.5/Li568 par izsolē nosolītām telpām 

Atpūtas iela 1B ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ēdienu studija”, reģistrācijas Nr. 

40203321300. 

2. Administratīvajai nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma 

paraugu lēmuma pielikumā). 

 

Lēmums Nr.2314 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu LAD projektam "Katrīnbādes ielas izbūve un 

tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules tiltiņa līdz Katrīnbādei” īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica precizē, ka līgums ir par 49 944,00 EUR, un 49 300,00 EUR ir saņemti no Lauku 

atbalsta dienesta projekta avansa maksājumu, un lai varētu noslēgt līgumu un uzsāktu 

projektēšanas darbus ir nepieciešami papildus 644,00 EUR. Informē par Biedrības "Jūras zeme" 

atbalstītajiem projektiem. 

 

Izskatot projekta "Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no 

Saules tiltiņa līdz Katrīnbādei" izmaksu tāmi (iepirkums Nr. SND/2021/18), Lauku atbalsta 

dienesta (turpmāk – LAD) lēmumu par projekta apstiprināšanu (19.03.2021. Nr. 04.6-11/21/171-

e), ir nepieciešams palielināt Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumus un izdevumus.  

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

daļas 2.punktu, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 19.03.2021. lēmumu par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu Nr. 04.6-11/21/171-e, un atbilstoši 2021.gada 9.jūnija Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.7/2021§13),  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)” par 49 300,00 EUR 

(ekonomiskās klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, P5151), lai realizētu LAD projektu 

“Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules tiltiņa 

līdz Katrīnbādei” (Avanss); 
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2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 644,00 EUR, lai 

noslēgtu līgumu ar SIA “Legāts” par objektu “Gājēju infrastruktūras izbūves posmā no 

"Saules tiltiņa" līdz Zvaigžņu ielai, tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. SND/2021/18)” 

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

3.1.palielināt izdevumu pozīciju “LAD projekts “Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma 

infrastruktūras attīstība posmā no Saules tiltiņa līdz Katrīnbādei” (Struktūrvienība 

0111, Projekts 5151, V.F. 04.740) budžeta izdevumu plānu par 49 944,00 EUR (EKK 

5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība), 

lai veiktu tehniskās dokumentācijas izstrādi un 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 

tajā skaitā 1. un 3. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2315 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2021.gada 28.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.2231 „Par 

izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā”, ar kuru izsludināta pieteikšanās darbam vēlēšanu 

komisijā, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 12.maijam. Lēmumā noteiktajā 

termiņā netika saņemts neviens pieteikums, pieteikšanās darbam vēlēšanu komisijā tika 

izsludināta atkārtoti attiecīgi līdz 2021.gada 21.maijam un 2021.gada 31.maijam. 

Noteiktajā termiņā saņemts 1 (viens) pieteikums par kandidāta izvirzīšanu darbam 

vēlēšanu komisijā: 

1) 25.05.2021. reģistrēts pieteikums par SNIEDZES PAULAS ĶEIZARES izvirzīšanu, 

kuru izvirza Saulkrastu novada domes deputāte Santa Ancāne; 

Pieteikumam pievienots kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņa piekrīt savas 

kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei. 

Pārbaudot pieteiktā vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta atbilstību Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, 

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

10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi 

tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma 

pieņemšanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 

25.punktu, un atbilstoši 2021.gada 9.jūnija Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

atzinumam (prot.Nr.7/2021§14), 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt par Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekli Sniedzi Paulu 

Ķeizari (personas kods [..]). 
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2. Uzdot Administratīvās nodaļas personāla speciālistei piecu dienu laikā paziņot par 

Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 

 

Lēmums Nr.2316 protokola pielikumā. 

§21 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu aktīvā nodarbinātības pasākumam „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums ar precizētām summām lēmuma projektā. 

Aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

Priekšlikums pieņemts. 

 

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

precizējumiem. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas vecākās lietvedes 08.06.2021. 

iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2021. sēdē 

(protokols Nr.7/2021§15), 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, S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1.Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211, P117) par 377,00 EUR, 

lai izmaksātu pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša iemaksas. 

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

2.1.palielināt izdevumu pozīciju NVA projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"  

(Struktūrvienība 0111, Projekts 117) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. EKK 2350 (Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces) par 77,00 EUR; 

2.1.2. EKK 6242 (Bezdarbnieku stipendijas) par 300,00 EUR. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN 4/2020 

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

1., 2., punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2317 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu iestādes “Saulkrastu kultūras centrs”  projekta 

“4UPES” īstenošanai 

Ziņo N.Līcis. 
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Ņemot vērā, ka iestāde “Saulkrastu kultūras centrs” guvusi atbalstu Vidzemes plānošanas 

reģiona izsludinātajā kultūras projekta konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla 

fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” projektu konkursā, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, starp Saulkrastu novada domi un Vidzemes 

Plānošanas reģionu 2021.gada 9.jūnijā noslēgto projekta finansēšanas  līgumu (reģ.ar Nr. 

5.1/2021/Li262) un Saulkrastu novada domes 09.06.2021. Finanšu komitejas sēdes atzinumu 

(Prot.Nr.7/2021§16),   

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju (EKK 18.6211) par 2450,00 euro, lai sekmīgi 

realizētu Saulkrastu kultūras centra projektu “4UPES”. 

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

2.1. Palielināt izdevumu pozīciju projektam “4UPES” Saulkrastu kultūras centra 

(Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānā EKK 1150 (Atalgojums fiziskajām 

personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata) par 700,00 euro, 

EKK 2231 (Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 

organizēšana) par 1750,00 euro.   

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2021.gada 01.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 

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

šajā lēmumā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2318 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358 “Par adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu’’ un adreses likvidāciju 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 26.05.2021. reģistrēts /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta 

/adrese/, 23.11.2020 iesniegums par adrešu piešķiršanu atbilstoši esošajai situācijai dabā.  

Ar Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmuma Nr.1358 “Par adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu”, (Prot.Nr.24/2019§48), turpmāk – Lēmums, 2.punktu tika nolemts 

piešķirt adresi zemes gabaliem detālplānojumā Nr.15; 17; 19  – Ilzes iela 1, Lilaste, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, platība 0.7803 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi – neapgūta 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.6603 ha, zemes gabala platība tiks 

precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas, ar 4.punktu tika nolemts piešķirt adresi zemes gabaliem 

detālplānojumā Nr.16; 18; 20 - Ilzes iela 16, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

platība 1.0297 ha, nosakot lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 

platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 

platība 0.9097 ha, zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas, ar 5.punktu 

tika nolemts piešķirt adresi zemes gabaliem detālplānojumā Nr.10; 13 - Ilzes iela 18, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0.6643 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā 
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saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.5443 ha, zemes gabala platība tiks 

precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas, ar 6.punktu tika nolemts piešķirt adresi zemes gabaliem 

detālplānojumā Nr.11; 12 - Ilzes iela 20, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 

0.5632 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, 

platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 

platība 0.4432 ha, zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

Ar 29.04.2020. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1699 “Par grozījumiem 

28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1358 ,,Par adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu”, (Prot.Nr.16/2020§5) tika nolemts veikt grozījumus Lēmuma 2., 5. un 

6.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt zemes gabaliem detālplānojumā Nr.14; 15; 17; 19, un uz tā esošajai ēkai 

adresi – Ilzes iela 1, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 1,1425 ha, nosakot 

dalīto lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0,12 ha un 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 1,0225 ha, 

zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

“5. Piešķirt adresi zemes gabaliem detālplānojumā Nr.10; 11; 13 – Ilzes iela 18, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,9539 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12 ha un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,8339 ha, zemes gabala 

platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

“6. Piešķirt adresi zemes gabalam detālplānojumā Nr.12 – Ilzes iela 20, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, platība 0,2736 ha, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, platība 0,12 ha un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0,1536 ha, zemes gabala 

platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

Ar 29.12.2020. Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.2076 “Par grozījumiem 

Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr. 1358  “Par adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu””, (Prot.Nr.38/2020§19), tika nolemts “izdarīt Saulkrastu novada domes 

Lēmumā grozījumu, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem saskaņā ar detālplānojumu: 

1.1. Nr.4 – Ilzes iela 2, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2576 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.1376 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.2. Nr.5 – Ilzes iela 4, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2652 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.1452 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.3. Nr.6 – Ilzes iela 6, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2527 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.1327 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.4. Nr.7 – Ilzes iela 8, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2518 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.1318 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

1.5. Nr.8 – Ilzes iela 10, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.2608 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.1408 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 
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1.6. Nr.9 – Ilzes iela 12, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, 

platība 0.3522 ha, nosakot lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

kods 0600, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

kods 0201, platība 0.2322 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas.” 

Pamatojoties uz konstatēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.12.2015. 

noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 19.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 

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

ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju, un 30.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Saulkrastu novada domes 

sēdes 26.09.2007. izrakstu Nr.13§62 “Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas 

lauku teritorijā, ,,Ilzes” apstiprināšanu” un saistošo noteikumu Nr.14 ,,Par detālplānojuma zemes 

gabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ,,Ilzes’’ grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem’’, 

  

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Atcelt 2020.gada 29.aprīļa Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1699 “Par grozījumiem 

28.08.2019. Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.1358 ,,Par adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu””, (Prot.Nr.16/2020§5) 

2. Izdarīt Saulkrastu novada domes 28.08.2019. lēmumā Nr.1358 “Par adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu”, (Prot.Nr.24/2019§48), grozījumus, izsakot lēmuma 2.; 

4.; 5. punktus šādā redakcijā: 

“2.Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem saskaņā ar detālplānojumu: 

Nr.10; 11; 13 – Ilzes iela 1, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-

2160, platība 0.9539 ha, nosakot lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods 0601, platība 0.12 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 0.8339 ha. Zemes kopplatība tiks 

precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

4. Piešķirt adreses un lietošanas mērķi zemes gabaliem saskaņā ar 

detālplānojumu: 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 - Ilzes iela 3, Lilaste, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, platība 2.4491 ha, nosakot lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.12 ha un 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, 

platība 2.3291 ha. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas; 

5. Likvidēt adreses Ilzes iela 14, Ilzes iela 16, Ilzes iela 18, Ilzes iela 20, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160. 

un svītrot 6.punktu. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi: 90000030432. 

4. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma “Ilzes” īpašniekiem: 

4.1. /vārds, uzvārds/, elektroniski uz e-pastu: /e-pasts/, 

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

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

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

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

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

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

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

Lēmums Nr.2319 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, Ainažu 

ielā 13B izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2246 ,,Par 

nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 13B, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika 

nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli 11.06.2021., 

plkst.10:30. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas Ainažu iela 13B, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0046, un sastāv no neapbūvēta zemesgabala 

ar kopējo platību 9 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgt Domi 

apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

daļu,  

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2246 “Par nomas zemes īpašuma 

daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 13B, nomas izsoles organizēšanu, 

nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  

- Izsoles noteikumu 35.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.1,  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt 11.06.2021. notikušās izsoles rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu 

Saulkrastu novadā, Ainažu ielā 13B,, kadastra apzīmējums 8013 002 0046, platība 9 m2, 

izsoli, saskaņā ar 11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,SmartCoffee Serviss’’, Reģ.Nr. 40103434507, adrese: Vidzemes šoseja 

16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, zemes nomas līgumu par izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 0046, kura 

platība 9 m2, kas atrodas Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, par summu 

1650 euro (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro, 00 centi). 
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3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2320 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, 

pludmales daļā blakus Jūrasparkam, vieta Nr.1, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2242 ,,Par 

nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika 

nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli 11.06.2021., 

plkst.12:00. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas pludmalē blakus Jūrasparkam 

Ainažu ielā 13B, vieta Nr.1, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0246, un sastāv 

no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 50 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar 

notikušo izsoli, tiek lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

daļu,  

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2242 “Par nomas zemes īpašuma 

daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”,  

- Izsoles noteikumu 35.punktu, 

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.2,  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu pludmalē blakus 

Jūrasparkam Ainažu ielā 13B, vieta Nr.1, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8013 002 0246, platība 50 m2, izsoli, saskaņā ar 11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,DD ENTERTAINMENT’’, Reģ.Nr. 40103823723, juridiskā adrese: 

Andrejostas iela 22-9, Rīga, LV-1045, zemes nomas līgumu par izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 0246, kura 

platība 50 m2, kas atrodas pludmalē, blakus Jūrasparkam, vieta Nr.1, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, par summu 300 euro (trīs simti euro, 00 centi). 



35 

 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2321 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, 

pludmales daļā blakus Jūrasparkam, vieta Nr.2, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2240 ,, 

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

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu’’ tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli 11.06.2021., plkst.12:15. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas pludmalē blakus Jūrasparkam 

Ainažu ielā 13B, vieta Nr.2, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0246, un sastāv 

no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 50 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar 

notikušo izsoli, tiek lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2240 “Par nomas zemes īpašuma daļas 

iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles organizēšanu, 

nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  

- Izsoles noteikumu 35.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.3,  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu pludmalē blakus 

Jūrasparkam Ainažu ielā 13B, vieta Nr.2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8013 002 0246, platība 50 m2, izsoli, saskaņā ar 11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,DD ENTERTAINMENT’’, Reģ.Nr. 40103823723, juridiskā adrese: 

Andrejostas iela 22-9, Rīga, LV-1045, zemes nomas līgumu par izsolē nosolīto 

nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 0246, kura 

platība 50 m2, kas atrodas pludmalē, blakus Jūrasparkam, vieta Nr.2, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, par summu 300 euro (trīs simti euro, 00 centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 
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4. Nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2322 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “blakus 

īpašumam Raiņa ielā 14A”, kadastra numurs 8013 002 0246, Saulkrastu novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2248 ,, 

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

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli 11.06.2021., plkst.12:30. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas pludmalē blakus īpašumam Raiņa 

ielā 14A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0246, un sastāv no 

neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 50 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar 

notikušo izsoli, tiek lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2248 “Par nomas zemes īpašuma daļas 

iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles organizēšanu, 

nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,   

- Izsoles noteikumu 35.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.4,  

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu pludmalē blakus 

īpašumam Raiņa ielā 14A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 002 

0246, platība 50 m2, izsoli, saskaņā ar 11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,SAULKRASTU ABRA’’, Reģ.Nr. 40103882816, juridiskā adrese: 

Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, zemes nomas līgumu par izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 

0246, kura platība 50 m2, kas atrodas pludmalē, blakus Raiņa iela 14A, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, par summu 300 eur (trīs simti euro, 00 centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

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

spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.2323 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “blakus 

stāvlaukumam Smilšu iela 2A un īpašumam Raiņa ielā 13”, kadastra numurs 8013 002 

0246, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2245 ,,Par 

nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika 

nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu soli 11.06.2021., 

plkst.12:45. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas pludmalē “blakus stāvlaukumam 

Smilšu iela 2A un īpašumam Raiņa ielā 13”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 

8013 002 0246, un sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 50 m2, ir uzskatāma par 

notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

daļu, 

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2245 “Par nomas zemes īpašuma 

daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles organizēšanu, 

nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,   

- Izsoles noteikumu 35.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.5,  

 

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.Dulpiņš, G.Lāčauniece, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu pludmalē “blakus 

stāvlaukumam Smilšu iela 2A un īpašumam Raiņa ielā 13”, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra apzīmējums 8013 002 0246, platība 50 m2, izsoli, saskaņā ar 

11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,UNIPOS’’, Reģ.Nr. 40103659625, juridiskā adrese: Jukuma Vācieša iela 

2C-71, Rīga, LV-1021, zemes nomas līgumu par izsolē nosolīto nekustamā īpašuma daļu 

– neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 0246, kura platība 50 m2, kas 

atrodas pludmalē blakus stāvlaukumam Smilšu iela 2A un īpašumam Raiņa ielā 13, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, par summu 300 eur (trīs simti euro, 00 centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

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

spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.2324 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala daļas Saulkrastos, “pretī 

Katrīnbādes ielai”, kadastra numurs 8013 003 0098, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 28.04.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2244 ,, 

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

izsoles organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”, tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma nomas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli 11.06.2021., plkst.13:00. 

Domē 11.06.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 11.06.2021. 

izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 11.06.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošajai nekustamā īpašuma daļai, kas atrodas pludmalē “pretī Katrīnbādes 

ielai”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 0098, un sastāv no 

neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 50 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar 

notikušo izsoli, tiek lūgt Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

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

daļu,  

- Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmuma Nr.2244 “Par nomas zemes īpašuma 

daļas iznomāšanu Saulkrastu novadā, pludmales kāpu daļā, nomas izsoles 

organizēšanu, nosacītās nomas sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”,   

- Izsoles noteikumu 35.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 11.06.2021 protokolu Nr.6,  

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

neapbūvēta zemesgabala nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu pludmalē “pretī 

Katrīnbādes ielai”, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8013 003 0098, 

platība 50 m2, izsoli, saskaņā ar 11.06.2021. protokolu. 

2. Noslēgt ar SIA ,,SAULKRASTU ABRA’’, Reģ.Nr. 40103882816, juridiskā adrese: 

Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, zemes nomas līgumu par izsolē 

nosolīto nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 002 

0246, kura platība 50 m2, kas atrodas pludmalē, pretī Katrīnbādes ielai, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, par summu 200 euro (divi simti euro, 00 centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

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

spēkā stāšanās dienas. 
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Lēmums Nr.2325 protokola pielikumā. 

 

S.Ancāne izsaka savu viedokli par deputātu balsojumiem Domes sēdes 14.jautājumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 22.06.2021. 


