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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2021. gada 26. maijs                           Nr.10/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 26. maijā plkst. 14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:02 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Guna Lāčauniece, Mārtiņš Kišuro, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide  

 

Sēdē attālināti piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 26.05.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir saņemts priekšlikums no deputāta A.Horsta, kurā lūdz izskatīt 17.jautājumu 

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

iecelšanu” kā darba kārtība 3.jautājumu, pēc pašvaldības izpilddirektora ziņojuma.  

E.Grāvītis informē, ka darbā kārtībā ir pievienoti vairāki piebalsojamie jautājumi. 

N.Līcis izskaidro, ka jautājumu ir tik daudz, jo par katru pludmales nomas izsoles noteikumiem ir 

sagatavoti atsevišķi lēmuma projekti. Izskaidro, ka izsoles bija jāatliek un uz doto mirkli ir jālemj 

par jauna datuma izsludināšanu, bet lēmumos nekas cits netiek mainīts. 

Diskusija par Domes sēdes darba kārtības pēdējiem jautājumiem par grozījumiem Saulkrastu 

kultūras centra budžetā izskatīšanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un Saulkrastu kultūras 

centra vadītāja Arta Skudrēna. 

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

17.jautājumu izskatīt kā 3.jautājumu. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par domes 26.05.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

mailto:pasts@saulkrasti.lv


2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.04.2021. domes sēdes un 07.05.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

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

iecelšanu  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

4. Par neapbūvēta zemes īpašuma Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

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

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

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

noteikšanu  

8. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 

lietošanu”” apstiprināšanu  

10. Par detālplānojuma “Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu  

11. Par  lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Apiņi”  redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā “Pakavi”  

13. Par labojumiem 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.2228 “Par  zemes nomas līguma 

pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra”  

14. Par nekustamo īpašumu "Koklītes 1", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

15. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.2055  

 

Finanšu komitejas lēmumi 

16. Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (Vidrižu 

iela 22A) 

17. Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nolikuma un 

amata saraksta apstiprināšanu  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

18. Par biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021. gadā 

atkārtotu izsludināšanu  

19. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Saules tiltiņa rekonstrukcija"  

20. Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā ar 

projektu "Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, Saulkrastos"  

21. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu vienam projektam "Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"  

22. Par grozījumiem Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju 

plānā  

23. Par adrešu piešķiršanu reālajā sadalē  



24. Par nosaukuma piešķiršanu  

25. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

26. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā  

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

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

29. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

 

Piebalsojamie jautājumi: 

30. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.01.2021. lēmumā Nr.2112 

31. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2241  

32. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2249  

33. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2239 

34. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2246  

35. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2250 

36. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2247 

37. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2242  

38. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2240 

39. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2248 

40. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2245 

41. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2244  

42. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2243 

43. Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta plānā 

44. Par kultūras nama “Zvejniekciems” otrā stāva projektēšanas darba uzdevuma izstrādi, apzināt 

nepieciešamo finansējumu 

45. Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta plānā 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.04.2021. domes sēdes un 07.05.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 28.04.2021. domes sēdes un 

07.05.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 

domes sēdes 18.jautājumu un no 29. – 40.jautājumi, kuri saistīti ar izsolēm un tiks izskatīti šīs 

dienas Domes sēdē. Informē par notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem Saulkrastu novadā. 

A.Horsts noskaidro par Melnsila ielas virzību. 

A.I.Zaharāns atbild, ka Melnsila ielai ir pabeigta cenu izpēte, piecu darba dienu laikā no līguma 

noslēgšanas ir paredzēts veikt darbus un šajā Domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par 

finansējuma piešķiršanu. 

A.Horsts informē, ka Dārza ielā tika veikta ielas greiderēšana, bet bedres nav izlīdzinātas un ielas 

abās pusēs ir uzdzīti vaļņi. 

A.I.Zaharāns atbild, ka noskaidros minēto situāciju un pievērsīs papildus uzmanību darba 

veikšanai. 

N.Līcis uzdod A.I.Zaharānam sazināties ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” par greiderēšanas 

darbiem. 

A.Horsts noskaidro par estrādes teritorijā esošā privātīpašuma sakārtošanas virzību.  

A.I.Zaharāns informē, ka nākamajā nedēļā ir paredzētas papildus tikšanās ar zemes gabala 

īpašnieku, par iespējami ātrāku risināšanu teritorijas sakopšanai.  



N.Līcis uzskata, ka zemes gabala īpašnieks nav ievērojis termiņus un būtu nepieciešams piemērot 

soda naudas. Informē, ka minētā teritorija būtu jānorobežo. 

A.Horsts noskaidro, kad tiks atrisināts Rožu bulvāra sakārtošanas jautājums. 

A.I.Zaharāns atgādina, ka minētā teritorija ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" nevis pašvaldības 

īpašums. Ziņo, ka iepirkumā, minimālā sastāva apjomos, projektā ir iekļāvis apgaismojuma stabus, 

kurus izvietotu veikala teritorijā. Informē, ka pašvaldība AS “Sadales tīkls” ir pieteikusi 

pieslēguma vietu, kā arī ir saņemta tehniskā dokumentācija, kuru Dome ir saskaņojusi. 

Diskusija par Murjāņu ceļa un Rožu bulvāra izgaismošanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

A.I.Zaharāns un N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro kāda ir situācija ar būvniekiem un apdrošinātajiem Melnsila ielas jautājumā, 

lai varētu izvērtēt iespēju atgūt pašvaldības ieguldītos līdzekļus. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli ir noslēgts līgums un nav vēl saņemts gala rezultāts par 

ekspertīzēm. Ziņo, ka ir laboratorijas veiktie mērījumi, ir veikti urbumi un ir nosūtītas papildus 

funkcijas būvuzraugam un būvniekam, par nepieciešamiem papildus darbiem ekspertīzes 

veikšanai. Skaidro, ka neatkarīgi no iepriekš minētā, Melnsila ielas bedres ir jāsalabo un summa, 

kas tiks izlietota to realizējot, tiks prasīta no apdrošinātajiem. 

Diskusija par Melnsila ielas tehniskā stāvokļa monitoringu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un 

A.I.Zaharāns. 

G.Lāčauniece noskaidro vai ir uzsākti darbi Smilšu ielas 7 ēkā. 

A.I.Zaharāns atbild, ka darbi vēl nav uzsākti, skaidro, ka uz doto mirkli gaida no Iepirkumu 

komisijas gala slēdzienu par izvērtētajiem pretendentiem un paralēli ir sagatavoti dokumenti 

aizdevumu ņemšanai.  

S.Ozola – Ozoliņa jautā vai ir domāts par estrādes uzraudzīšanu - ar kamerām vai arī teritorijas 

ierobežošanu nakts stundās. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli nav plānots uzstādīt papildus žogus, bet informē, ka attiecībā 

uz videonovērošanu, ir noslēgusies tirgus izpēte un tiks sagatavots līgums, lai varētu pēc iespējas 

ātrāk uzstādīt video kameras. 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

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

iecelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Dod vārdu Izglītības darba speciālistei Ramonai Urtānei. 

R.Urtāne informē par jautājuma izskatīšanas kārtību. Ziņo, ka izteiksies vēl 4 pieaicināti viesi – 

konkursa komisijas priekšsēdētājs Kārlis Kravis, Saulkrastu vidusskolas direktore Velta 

Kalnakārkle, Vidzemes jūrmalas vidusskolas amatu kandidāte un vecāku pārstāvis Jānis 

Heinsbergs, kurš piedalījās konkursa komisijā kā loceklis. 

N.Līcis uzskata, ka šāds jautājums ar šādu kārtību būtu jāizskata komitejā. Aicina jautājuma 

izskatīšana izteikties īsi un konstruktīvi. 

R.Urtāne informē, ka konkursa komisija tika veidota pēc 3 principiem – jābūt pārstāvim no 

izglītības nozares, no dibinātāja pārstāvniecības un skolēnu vecākiem. Dod vārdu konkursa 

komisijas priekšsēdētājam Kārlim Kravim. 

K.Kravis informē, ka konkursa norise bija divās kārtās un kopumā pieteicās 5 kandidāti, uz otro 

kārtu tika uzaicināti 4 kandidāti, no kuriem ieradās 3. Sniedz informāciju par komisijas 

galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Ziņo, ka saskaitot punktus, komisija vienprātīgi nolēma, ka 

Marina Skļara ir atbilstošākā kandidāte iecelšanai Vidzemes jūrmalas vidusskolas vadītāja amatā. 

Diskusija par vārdu došanu Veltai Kalnakārklei. Diskusijā piedalās N.Līcis, R.Urtāne un A.Horsts. 

N.Līcis dod vārdu amatu kandidātei Marinai Skļarai. 



M.Skļara sniedz prezentāciju par savu redzējumu par izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas 

vidusskola” darbību un attīstības prioritātēm tuvākajos 5 gados. 

N.Līcis dod vārdu vecāku pārstāvim Jānim Heinsbergam. 

J.Heinsbergs apstiprina K.Kravja teikto, ka komisija vispusīgi izvērtēja kandidātus un Saulkrastu 

vecāku padomes vārdā, atzīst, ka izvirzītais kandidāts ir atbilstošākais Vidzemes jūrmalas 

vidusskolas vadītāja amatā. 

A.Horsts aicina atļaut izteikties Veltai Kalnakārklei. 

N.Līcis dod vārdu Saulkrastu vidusskolas direktorei Veltai Kalnakārklei. 

V.Kalnakārkle atbalsta Marinas Skļaras kandidatūru uz Vidzemes jūrmalas vidusskolas vadītāja 

amatu, un piekrīt K.Kravja teiktajam, ka Marina Skļara ir līdere izglītībā, kura ir vērsta uz 

inovācijām, un uz mūsdienīgu un iekļaujošu izglītību. 

A.Aparjode vēlētos uzklausīt  Zvejniekciema vidusskolas direktora Andra Dulpiņa viedokli. 

A.Dulpiņš izsakās, ka M.Skļaras skatījums, saistībā ar inovācijām un iekļaujošo izglītību ir 

atbalstāms, bet saskata viņu vairāk kā labu Saulkrastu vidusskolas direktori, jo no sākuma nav 

atbalstījis šāda veida reorganizāciju, kas viņam nedod pārliecību, ka nākotnē minētās lietas 

attaisnosies.  

E.Grāvītis norāda, ka tikai Domes sēdes laikā deputāti uzzināja, kas bija komisijā, pēc kādiem 

kritērijiem tika vērtēti kandidāti un kuru pretendentu būtu jāapstiprina deputātiem. Uzskata, ka 

skolu reforma tika uzsākta un balstīta uz “šķībiem pamatiem”, tādēļ nevēlētos labu direktoru iecelt 

nestabilā vietā. 

S.Ancāne aicina deputātus uzticēties komisijas profesionālajam vērtējumam un atbalstīt izvirzīto 

kandidātu. 

A.Horsts uzdod jautājumu R.Urtānei par E.Grāvīša izteikto viedokli un noskaidro, ko šādā 

situācijā varēja izdarīt savādāk vai labāk.   

R.Urtāne uzskata, ka pozitīvāk būtu bijis, ja pie skolu apvienošanas varēja nonākt vismaz pirms 5 

gadiem. 

S.Ozola – Ozoliņa uzdod jautājumu M.Skļarai par pirmajām trīs lietām, ko viņa, kā vadītāja, 

veiktu. 

M.Skļara atbild, ka pirmkārt komunicēs ar esošo skolas vadību, gan ar direktoriem, gan ar 

vietniekiem, un izklāstīs savu redzējumu. Tiktos ar skolotāju kolektīviem un izveidotu plānošanas 

brīvdienas, kurās, izbraucot, tiktu domātas un izrunātas vērtības un turpmākās vīzijas. Otrkārt – 

izskatītu iespējas un piedāvājumus, lai skolēni mācītos 10.klasē Saulkrastu novadā. Treškārt – 

plāno katram skolotājam piešķirt datorus, kā vienu no izaugsmes lietām. Ir gatava tikties arī ar 

vecākiem un skolēniem, un uzklausīt un saprast viņu vajadzības, kuras uz doto mirkli ir 

nepieciešamas, un gatavoties tuvojošajai akreditācijai. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro par izbraukāšanas iespējām uz abām skolām, dzīvojot Rīgā. 

M.Skļara atbild, ka ir plānojusi pārvākties un kļūt par Saulkrastu iedzīvotāju un plāno nokārtot 

autovadītāja tiesības un iegādāties mašīnu. 

A.Horsts uzdod jautājumu konkursa komisijai, par to vai nejuta kādu spiedienu no politiķu un  

skolu pusēm, un kādēļ tika tik vēlu iesniegti dokumenti. 

R.Urtāne atbild, ka dokumenti tika iesniegti tik vēlu, jo konkurss noslēdzās 15.maijā un to nevarēja 

izskatīt komiteju sēdēs, jo tās notika 12.maijā. Informē, ka spiediens bija par komisijas sastāvu, 

uzskata ka arī par kāda kandidāta gatavošanu konkursam, jo stratēģija sakrita ar vienas partijas 

programmu, centieni pieslēgties intervijai Zoom platformā šim kandidātam, lai gan par citiem 

kandidātiem tāda interese nebija, un bija pasūtījums tam, kam ir jābūt konkursa rezultātā. Uzsver, 

ka šī brīža izvirzītais kandidāts ir objektīvi izraudzīts un par to arī liecināja vecāka pārstāvja 

teiktais. 

Diskusija par spiedieniem uz konkursa komisijas pusi. Diskusijā piedalās A.Horsts, R.Urtāne un 

N.Līcis. 



B.Veide noskaidro vai M.Skļara ir iedziļinājusies skolu telpu jautājumā, kā varētu nodrošināt 

mācību procesu, ja skolēnu plūsma pieaugtu. 

M.Skļara atbild, ka ir runājusi jau par šo jautājumu ar abu skolu direktoriem un domā, ka nākotnē 

būs jāpārskata klašu grupas, bet šo lēmumu viņa nepieņems bez pedagogu, vecāku un skolēnu 

iesaistes. Ziņo, ka abas skolas ir izremontētas un tehnoloģiski aprīkotas, bet uzskata, ka būtu 

jāpiebūvē arī STEM laboratorija. 

N.Līcis izsaka sava viedokli par amata kandidāti M.Skļaru. Uzskata, ka skolas direktoram ir jābūt 

skaidram redzējumam un izpratnei par mērķa sasniegšanu. Ziņo, ka pretendentu pazīst, un redz, 

kā inovatīvi ir izmainījusies skola, kurā M.Skļara strādā, bet tomēr uzskata, ka ne tikai svarīga ir 

inovāciju ieviešana, bet direktoram tiek uzticēta visa izglītības sistēmas nozare, kura skar bērnus, 

vecākus un pedagogus. Saskata M.Skļaru vairāk kā direktora vietnieci attīstības jautājumos, tādēļ 

nevar nobalsot par viņu kā skolas direktori. 

S.Ancāne atkārtoti aicina deputātus uzticēties komisijas viedoklim un atbalstīt izvirzīto kandidātu. 

A.Horsts uzskata, ka M.Skļara ir kompetenta direktora amatam un aicina deputātus balsot par 

izvirzīto kandidātu. 

A.Deniškāne ziņo, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai iepazītos dokumentiem, ar pašu kandidāti, 

ar viņas piedāvāto moduli un izrunāties ar pedagogiem un vecākiem, tādēļ uzskata, ka jautājums 

būtu jāatliek un jāizskata komiteju sēdēs. 

K.Kravis noskaidro, tad kāda bija komisijas loma šajā konkursā. 

N.Līcis noskaidro cik reizes notika tikšanās ar pretendentiem. 

K.Kravis atbild, ka viena reize bija, kad iepazinās ar dokumentāciju un otra reize bija intervija. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, ieceļot Marinu Skļaru par 

Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" vadītāju. 

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 4 (N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga), „ATTURAS”- 7 

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

 

Lēmums nav pieņemts 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 15:13 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 15:18. Deputāti S.Ancāne un E.Grāvītis nepiedalās Domes sēdes 

videokonferencē. 

 

§4 

Par neapbūvēta zemes īpašuma Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro, kādēļ tik zems nekustamā īpašuma novērtējums. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs atbild, ka šāds 

nekustamā īpašuma novērtējums tika saņemts. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes darba grupas 08.03.2021. iesniegumu par neapbūvēta 

zemes īpašuma Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 

80330010209, izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu, pamatojoties uz SIA 

,,Latio’’ 2021.gada 12.maija nekustamā īpašuma novērtējumu (atbilstoši tirgus situācijai 



aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 6500 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”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - neapbūvētu 

zemesgabalu Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

kadastra Nr. 8033 001 0209, platība 1404 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 Ziedu iela 7, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0209, 

nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 6500 euro (seši tūkstoši pieci simts euro ). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala 

Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 

0209, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi lēmuma 1.pielikumā). 

5. Uzdot Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.07.2021. plkst.10.00 rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli ar augšupejošu soli. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt zemes gabalu Ziedu iela 7, Zvejniekciems, 

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

2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā).  

 

Lēmums Nr.2257 protokola pielikumā. 

 

Plkst.15:20 deputāti S.Ancāne un E.Grāvītis pievienojas Domes sēdes videokonferencei. 

 

§5 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 5.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, 2021.gada 30.aprīļa iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums 

pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem par īpašumu ar adresi: “Banga 178”, Banga, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējumu 80330031375, zemes vienību 0,058 ha 

platībā. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Ar 2010.gada 27.oktobra Domes lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.13§26.) “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.punktu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz apbūvētu zemes vienību 0,058 ha platībā “Banga 

178”, Banga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330031375. 

2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000518433 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Banga 

178”, Banga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330031375, 580 m2 



platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība. Pēc Zemesgrāmatas III daļas 

1.iedaļas ierakstu Nr.1.1. – uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederošas 

būves ar kadastra apzīmējumiem 80330031375001, 80330031375002, 

80330031375003, 80330031375004. 

3) Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, uz 

Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma (zemes īpašuma) “Banga 

178”, Banga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. atrodas /vārds, uzvārds/ tiesiskajā 

valdījumā esošas ēkas (būves): kadastra apzīmējums 80330031375001, 

80330031375002, 80330031375003, 80330031375004. 

4) Pamatojoties uz 2010.gada 27.oktobra Domes lēmuma (sēdes protokola izraksts 

Nr.13§26.) 2.punktu, starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2011.gada 2.jūnijā noslēgts Zemes 

nomas līgums, ar reģ.Nr.L169/01-19.2 (turpmāk – Līgums) par zemes vienības, kas 

atrodas “Banga 178”, Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra 

apzīmējumu 80330031375, 0,058 ha platībā, nomu. Līgums stājās spēkā ar tā 

parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 2.jūnijam. 

5) Ņemot vērā, ka ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu 80330031375001, 

80330031375002, 80330031375003, 80330031375004, tiesiskais valdītājs ir /vārds, 

uzvārds/, kas pārvalda un lieto tās, starp Domi un ēku (būvju) tiesisko valdītāju pastāv 

likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, un ir pamats pagarināt 2011.gada 2.jūnijā 

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 2.2.punktā noteikts, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka 

rakstiskas vienošanās pamata, un atbilstoši Līguma 6.2.puntu – Līguma noteikumus var grozīt 

pusēm rakstiski vienojoties, un grozījumi līgumā noformējami rakstiski un stājas spēkā, kad tos 

parakstījušas abas puses. 

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 0,058 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 3300,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomājamā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 16,50 (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 30.aprīļa iesniegumu, 

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

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


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 2.jūnija Zemes nomas līguma 

(reģ.Nr.L169/01-19.2) 2.2. un 6.2.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumam (protokols Nr.5/2021§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2011.gada 2.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu 

(reģ.Nr.L169/01-19.2) ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada 

pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma “Banga 178”, Banga Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330031375, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80330031375, 0,058 ha platībā, nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 16,50 (sešpadsmit euro 50 centi) un EUR 3,47 (trīs euro 

47 centi) 21% PVN, kopā EUR 19,97 (deviņpadsmit euro 97 centi) gadā.  

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

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.2258 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

Ziņo N.Līcis 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 11.maijā saņemts /vārds, uzvārds/, 

dzīvojošas /adrese/, iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums pagarināt uz 10 

gadiem zemes nomas līgumu Nr.L308/01.-19.2 par zemes nomu Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80330040341. 
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

6) Ar 2010.gada 27.oktobra Domes lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.13§10.) “Par 

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

lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz apbūvētu zemes gabalu 

0,0692 ha platībā Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

kadastra apzīmējums 80330040341. 

7) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000529612 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) 

Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80330040341, 0,0692 ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300003577129 (21.01.2014), lēmums 28.01.2014, tiesnese Inese Bērzkalne). 



Pēc Zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.2. – uz zemes vienības atrodas citai 

personai piederošas ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumiem 80330040341001, 

80330040341002. 

8) Pēc Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem, uz 

Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma (zemes īpašuma) 

Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., atrodas /vārds, uzvārds/ 

tiesiskajā valdījumā esošas zemesgrāmatā nenostiprinātas ēkas (būves): kadastra 

apzīmējumi 80330040341001, 80330040341002. 

9) Pamatojoties uz 2011.gada 25.maija Domes lēmumu (sēdes protokola izraksts 

Nr.11§15.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, starp Domi un 

/vārds, uzvārds/ 2011.gada 7.jūnijā noslēgts Zemes nomas līgums, ar reģ.Nr.L308/01.-

19.2 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 80330040341, 

adresi: Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 0,0692 ha 

platībā, nomu. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 

7.jūnijam. 

10) Ņemot vērā, ka ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu 80330040341001, 

80330040341002, tiesiskais valdītājs ir /vārds, uzvārds/, kas pārvalda un lieto tās, starp 

Domi un ēku (būvju) tiesisko valdītāju pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās 

attiecības, un ir pamats pagarināt 2011.gada 7.jūnijā 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. 

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 0,0692 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 5555,00. 

Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomājamā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 27,78 (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 11.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 

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


“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 2011.gada 7.jūnija Zemes nomas līguma (reģ.Nr. 

L308/01.-19.2) 6.2.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumam (protokols Nr.5/202§13), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2011.gada 7.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu (reģ.Nr 

L308/01.-19.2.) ar /vārds, uzvārds/ (personas kods [..]), par Saulkrastu novada pašvaldības 

piederoša nekustamā īpašuma Vienpadsmitā iela 75, Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra numurs 80330040341, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80330040341, 0,0692 ha platībā, nomu. 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 27,78 (divdesmit septiņi euro 78 centi) un EUR 5,83 (pieci 

euro 83 centi) 21% PVN, kopā EUR 33,61 (trīsdesmit trīs euro 61 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.  

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.2259 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

iņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Limbažu mērnieks’’, juridiskā adrese Rīgas iela 16-413, Limbaži, 

sertificētas mērnieces 27.04.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam ,,Platkājas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, Civillikuma 1036. pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var 

piešķirt jau veidojot jaunu zemes vienību, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam grozījumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 493.punktu, saskaņā ar 

12.05.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (protokols 

Nr.5/2021§5), 
 



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA ,,Limbažu mērnieks’’ izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam ,,Platkājas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80330010684). 

2. Saglabāt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1 (kadastra apz.80330011622) 

un ēkām ,,Platkājas’’, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161. 

Noteikt dalīto lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 

0.5318 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, 

platība 0.26 ha.  

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 (kadastra apz. 80330011623) 

– Platkāju iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV - 2161. Noteikt 

dalīto lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 

0.2782 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0102, 

platība 0.15 ha.  

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par jaunas adreses piešķiršanu 

elektroniski nosūtīt SIA “Limbažu mērnieks” uz e-pastu: limbazi.inara@apollo.lv. Pēc 

maksājuma uzdevuma saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, 

lēmumu elektroniski nosūtīt SIA ,,Limbažu mērnieks’’ uz elektroniskā pasta adresi 

limbazi.inara@apollo.lv. 

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 

1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.2260 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

Ziņo N.Līcis. 

 

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

/adrese/, 21.04.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem Rīgas iela 

32A, Rīgas iela 32B, Rīgas iela 32C un Rīgas iela 32D, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

pamatojoties uz: 

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

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

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- saskaņā ar 12.05.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.5/2021§6), 

 

mailto:limbazi.inara@apollo.lv
mailto:limbazi.inara@apollo.lv


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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamiem īpašumiem Rīgas iela 32A (kadastra Nr.80130030643), 

Rīgas iela 32B (kadastra Nr.80130030648), Rīgas iela 32C (kadastra Nr.80130030668) un 

Rīgas iela 32D (kadastra Nr.80130030669) Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 

projektu. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (lēmuma pielikumā). 

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

pasts/. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2261 protokola pielikumā. 

 

§9 

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

saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 

peldvietu lietošanu”” apstiprināšanu 

iņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas juriste Vita Spitane informē, ka līdz šim brīdim nav iesniegts sagatavots 

plāns, atbilstoši komitejā lemtajam, par 1 km no Lilastes ietekas, 1 km nūdistu pludmale, un 

atlikušo teritoriju kā publisku pludmali, līdz ar to noteikumi nav apstiprināmi, jo nav galvenā 

sastāvdaļa, kas nosaka nūdistu pludmales robežas. 

N.Līcis informē, ka komiteju sēdē iesnieguma iesniedzējs bija ierosinājis, ka nūdistu pludmale 

varētu sākties 1 km no Lilastes pietekas, būtu 1 km gara un tad attālums no Baltās kāpas līdz 

nūdistu pludmalei būtu apmēram 3,5 km. Ziņo, ka uz doto mirkli, ir noteikts, ka nūdistu pludmale 

sākās 1,5 km attālumā aiz Baltās kāpas, kas atrodas aiz degvielas uzpildes stacijas “VIADA”. 

Ierosina, lai respektētu visu iedzīvotāju intereses un pludmale sāktos pietiekami tālu no 

apdzīvotām vietām, nūdistu pludmale varētu sākties 1,7 km attālumā aiz Baltās kāpas līdz 

Bazūnurgai. 

B.Veide noskaidro, kādēļ netika sagatavota shēma. 

N.Līcis ierosina balsot par to atzinumu, ko daļa no deputātiem sniedza komiteju sēdē, proti, nūdistu 

pludmale sāktos 1 km no Lilastes pietekas, būtu 1 km gara un tad pārējā teritorija nebūtu nūdistu 

pludmale. 

A.Deniškāne noskaidro, vai balsojot par šo priekšlikumu tiek ņemti vērā iesniedzēja lūgumi un 

kritēriji. 

N.Līcis informē, ka galvenā problēma ir tāda, ka atsevišķas personas nelietīgi izmanto situāciju, 

ka ir šāda teritorija un atļaujas sauļoties ārpus noteiktās zonas – tuvāk Baltajai kāpai. Uzskata, ka 

1,5 km aiz Baltās kāpas ir gana liels attālums, ja to kontrolē un ir izvietotas pareizas norādes. 

Viņuprāt, pārceļot nesamērīgi tālu pludmali, tiks veicināti apstākļi, ka kāds to pārkāps, tiks uzlikti 

sodi un tiks panākta teritorijas likvidēšana. 

A.Horsts atgādina, ka Tautsaimniecības attīstības un vides komitejas sēdē tika nolemts izstrādāt 

shēmu minētajai teritorijai, nosakot, ka nūdistu pludmale sāktos 1 km no Lilastes pietekas, būtu 1 

km gara un tad pārējā teritorija nebūtu nūdistu pludmale. 

N.Līcis citē 55 iedzīvotāju parakstīto iesniegumu. 



E.Grāvītis uzskata, ka esošie saistošie noteikumi ir korekti un 1,5 km aiz Baltās kāpas ir pietiekoši 

liels attālums. Informē, ka ir jāizvieto norādes, lai nerastos pārpratumi, kur atrodas nūdistu 

pludmale un kur nē. 

N.Līcis aicina balsot par komitejā lemto atzinumu, ka nūdistu pludmale sākas 1 km no Lilastes 

kanāla ziemeļu virzienā un ir 1 km gara. 

 

Izskatot saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 

peldvietu lietošanu”” un, pamatojoties uz 12.05.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§7) un  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- 1 (N.Līcis), 

„ATTURAS”- 5 (M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 

29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales 

un peldvietu lietošanu””. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei apstiprinātos saistošus noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

Lēmums Nr.2262 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par detālplānojuma “Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka no Vidzemes reģionālās vides pārvaldes ir 

saņemta vēstule par nelikumīgu ceļa izbūvi “Ievkalni”, lai piekļūtu īpašumam Priežkalnu ielā 9 un 

11A. Ierosina detālplānojuma teritorijā iekļaut arī zemes vienību “Ievkalni”. 

N.Līcis ierosina papildināt lēmumprojektu ar zemes vienību “Ievkalni” un aicina deputātus balsot 

par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem papildinājumiem. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2021.gada 22.aprīļa iesniegums  par 

detālplānojuma “Priežkalni” grozījumu izstrādes uzsākšanu īpašumos Priežkalnu iela 9, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 

80330011253, Priežkalnu iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80330011247,  un Priežkalnu iela 11A Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011246. Detālplānojums 

“Priežkalni” apstiprināts 2006.gada 30.novembrī. Daļa no detālplānojuma realizēta. Lai izdarītu 

grozījumus detālplānojumā, nodrošinātu piekļuvi īpašumiem detālplānojuma teritorijā 

nepieciešams iekļaut arī nekustamo īpašumu “Ievkalni”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011579. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  28.pantu, Ministru kabineta 

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

plānošanas dokumentiem” 38.punktu un 98.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju, Saulkrastu  



novada teritorijas plānojumu, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

12.05.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§8), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma “Priežkalni” grozījumu izstrādi  zemes gabalos Priežkalnu iela 9, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80330011253, Priežkalnu iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011247,  un Priežkalnu iela 

11A Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80330011246, un “Ievkalni”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011579. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 

4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Līguma projekts - 

pielikums Nr.2). 

 

Lēmums Nr.2263 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par  lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Apiņi”  redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece informē, ka lokālplānojums paredz mainīt no meža zemes uz lauksaimniecības zemi, 

ir paredzēts izveidot divas piemājas saimniecības un atrisinātu katrai atsevišķu piekļuvi. 

N.Līcis neizprot, kādēļ zeme zem divām privātmājām netiek noteikta kā apbūves zeme, bet pārējo 

zemi noteikt atbilstoši tam, kā tas ir šobrīd teritorijas plānojumā, proti, mežsaimniecība.  

L.Pilsētniece atbild, ka tāds tika iesniegts iesniegums un tāds tik darba uzdevums apstiprināts. 

N.Līcis uzdoto mirkli nav gatavs atbalstīt šādu risinājumu. Uzskata, ja vēlas minēto zemesgabalu 

attīstīt, tad būtu jāparāda, kur ir plānots būvēt mājas. 

L.Vaidere piekrīt N.Līcim, ka tas ir dīvaini, ka pēkšņi meža zemi vēlas pārvērst par 

lauksaimniecības zemi. Uzskata, ka jābūt vismaz dalītam zonējumam ar apbūves gabalu un pēc 

tam par lauksaimniecības zemi. 

A.Horsts nesaskata nekādas problēmas, jo lokālplānojums tiks nodots uz publisko apspriešanu, 

pēc tam varēs apkopot viedokļus. 

Diskusija par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Horsts un 

L.Pilsētniece. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja saņemto IK “Plānošanas eksperti” 

iesniegumu (reģ.Nr.8.9/2021/IN1926), ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par lokālplānojuma 

nekustamajā īpašumā “Apiņi” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumā un mainītu īpašuma “Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010688, Saulkrastu novada teritorijas 



plānojuma noteikto atļauto izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz “Lauksaimmniecības teritorija” 

(L1). 

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, konstatēts, ka izstrādātā nekustamā 

īpašuma “Apiņi” lokālplānojuma redakcija atbilst Darba uzdevumam lokālplānojuma 

izstrādāšanai. 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības 

teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība izstrādā un apstiprina 

lokālplānojumus, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

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

projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās 

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

komitejas 12.05.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§9), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 2 (L.Vaidere, 

S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga), 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 

“Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80330010688. 

2. Publiskās apspriešanas laiku noteikt nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par 

četrām nedēļām. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 

Lēmums Nr.2264 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā 

īpašumā “Pakavi” 

iņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē saņemts /vārds, uzvārds/ 2021.gada 19.aprīļa iesniegums 

(iereģistrēts domes lietvedības sistēmā 22.04.2021. ar Nr.8.10.4/2021/IN1723) par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Pakavi”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr.80330032856, ar mērķi mainīt Saulkrastu novada 

plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Mežu teritorija” (M)  uz “Savrupmāju apbūves 

teritorija” (DzS), kur minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība noteikta 600 m2. Iesniegums 

izskatīts Saulkrastu novada domes 2021.gada 12.maija Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12.panta pirmo daļu, 23.panta 

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

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 76.punktu un 

132.punktu, Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, saskaņā ar Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§10) 

 



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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam “Pakavi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, zemes gabala kadastra Nr.80330032856, ar mērķi izvērtēt iespēju mainīt 

Saulkrastu novada plānojumā noteikto plānoto izmantošanu “Mežu teritorija” (M) uz 

“Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).   

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētniecei. 

4. Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes finansēšanu ar lokālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju četru nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Līguma projekts - 

pielikums Nr.2). 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības                                                        

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā 

“Saulkrastu Domes Ziņas”.  

 

Lēmums Nr.2265 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par labojumiem 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.2228 “Par  zemes nomas līguma 

pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra” 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka esošais līgums, par abiem zemes gabaliem, ir spēkā, un tiek pagarināts 

līgums par zemes gabalu zem apbūves. 

B.Veide informē, ka apskatot Valsts zemes dienesta kadastra karti, tiek norādīts, ka no Rīgas ielas 

līdz pašai pludmalei ir Katrīnbādes iela. Noskaidro vai nerodas situācija, ka tiek iznomāta iela. 

A.Blankenbergs atbild, ka asfaltētais laukums ir atsevišķa zemes vienība, kā Rīgas iela 75 un viņai 

ir apgrūtinājums, ka tā ir caurbraucoša, un Katrīnbādes iela dabā sākās vietā, kur beidzas asfalts. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr. 

2228 “Par  zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Saulkrastu Abra”.  

2021.gada 11.maijā ir saņemts SIA “Saulkrastu abra” iesniegums par nepieciešamiem 

labojumiem 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 2228 “Par  zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA 

„Saulkrastu Abra”. 

Lai novērstu iesniegumā norādīto kļūdu labošanu un lēmuma atbilstību 2016.gada 

6.janvāra līgumam Nr. 5.4/Li022, un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 12.05.2020. 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu (Prot.Nr.5/2021§11), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, L.Vaidere, 

S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (B.Veide, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt  2021.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.2228 “Par  zemes nomas līguma pagarināšanu ar 

SIA „Saulkrastu Abra” lemjošās daļas 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1. veikt grozījumus Līgumā nosakot, ka zemes nomas attiecības ar 2026.gada 5.janvāri tiek 

pagarinātas uz zemes vienību Rīgas iela 75A, kas sastāv no zemesgabala 685 kvadrātmetru platībā 



Saulkrastos (kadastra apzīmējums 80130030057) nosakot nomas līguma darbības termiņu līdz 

2031.gada 5.janvārim, un ar 2026.gada 5.janvāri  izbeigtas uz zemes vienību  Rīgas iela 75, 

Saulkrastos, kas sastāv no zemesgabala 1921 kvadrātmetru platībā (kadastra apzīmējums 

80130030057).” 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt SIA „Saulkrastu Abra”. 

 

Lēmums Nr.2266 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par nekustamo īpašumu "Koklītes 1", Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

 

Ziņo N.Līcis, ka sagatavots lēmuma projekts, uzdot izpilddirektoram organizēt īpašuma “Koklītes 

1” teritorijas atbrīvošanu no īslaicīgās lietošanas būvēm un noslēgt līgumu starp Saulkrastu novada 

domi un SIA “Saulkrastu komunālserviss”, nosakot, ka par stāvlaukuma izmantošanu tiek iekasēta 

maksa. 

A.Horsts uzskata, ka par šo jautājumu varēja vienoties ar uzņēmēju un dot laiku novērst visas 

nepilnības, kas izrietēja no līguma. Noskaidro, vai lēmumā jau nevajadzētu norādīt kāda maksa 

būtu 1h par stāvlaukuma izmantošanu. 

E.Grāvītis informē, ka maksu par stāvvietas izmantošanu pašvaldība nosaka ar saistošajiem 

noteikumiem. Noskaidro teikuma nepieciešamību lēmumā, ja netiek noteikta maksa. 

A.I.Zaharāns atbild, ka Baltās kāpas autostāvvietai ar dome sēdes lēmumu tika noteikta maksa. 

Informē, ka jautājumu par vietas atbrīvošanu būtu nepieciešams papildināt, jo būtu nepieciešami 

arī Būvvaldes administratīvie akti, pēc kuriem varētu organizēt darbus par piespiedu atbrīvošanu. 

Diskusija par maksas noteikšanu stāvlaukuma izmantošanai. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, 

N.Līcis, A.I.Zaharāns un V.Spitane. 

Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris norāda, ka nepieciešami 

saistošie noteikumi stāvlaukuma maksas noteikšanai. 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz skatīt Jūnija komiteju sēdē. 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Jūnija komiteju sēdēm. 

 

§15 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.2055 

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro, vai  

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka tika plānots, ka šajā Domes sēdē 

tiks skatīts jautājums par šīs reorganizācijas pabeigšanu, bet sakarā ar to, ka ir iekavējušies darbi 

pie budžeta plānošanas un, lai deputātiem iesniegtu pilnvērtīgu redzējumu par budžetu, darba 

grupai nepieciešams lielāks termiņš – 2021.gada 1.oktobris. Ziņo, ka līdz šim laikam, nākamajā 

Domes sēdē skatītu jautājumu par reorganizācijas pabeigšanu, kurā parādītos datumi, ka 

kapitālsabiedrību par aģentūru tiktu pārveidota ar 1.augustu un Sociālās aprūpes māju pievienotu 

pašvaldības aģentūrai ar 1.oktobri. Izskaidro, ka minētie datumi ir izvēlēti tamdēļ, lai jaunais 

vadītājs vai pienākumu izpildītājs spētu 2 mēnešu laikā pārjaunot slimnīcas darbiniekiem visas 

darba tiesiskās saistības un, lai neizveidotos dubultais slogs, ka ir jāpārjauno minētās saistības arī 

ar Sociālās aprūpes mājas darbiniekiem.  



E.Grāvītis noskaidro, kad varētu iepazīties ar slimnīcas gada pārskatu un vai deputātiem tiks iedots 

iepazīties ar audita ziņojumu par finanšu riskiem. 

J.Miranoviča atbild, ka tiks izsūtīts visiem deputātiem elektroniski. 

N.Līcis ierosina lēmuma projektā norādīt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. 

gada 1.oktobrim un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada dome 22.12.2020. pieņēma lēmumu Nr.2055 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”, ar 

kuru tika nolemts, ka PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1.jūnijam. 

2021.gada 12.maijā jautājums par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pārveides pabeigšanu par 

pašvaldības aģentūru tika skatīts Sociālo lietu komitejā, kurā tika lemts jautājumu (lēmuma 

projektu) nevirzīt tālāk izskatīšanai Finanšu komitejā, līdz ar to ir nepieciešams pagarināt 

22.10.2020. Saulkrastu novada domes lēmuma Nr.2055 1.punktā noteikto reorganizācijas 

pabeigšanas termiņu. 

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

daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu un 15.pantu, un Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas par kapitālsabiedrību 

darbības pārtraukšanu un pārveidošanu, Sociālo lietu komitejas 12.05.2021. atzinumu (protokols 

Nr.5/2020§2), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, L.Vaidere, 

S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (B.Veide, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt 22.12.2020. lēmuma Nr. 2055 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka 1.punktā minētā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 

1.oktobrim.” 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2267 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (Vidrižu 

iela 22A) 

iņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – dome) 2021.gada 11.maijā ir  saņemts biedrības 

„Vidrižu iela 22A”, reģistrācijas numurs 40008253046 (turpmāk – biedrība), valdes 

priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības atbalstu EUR 3000,00 apmērā 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidrižu ielā 22A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 

Finanšu komitejas 12.05.2021. sēdē (protokols Nr.5/2021§2). 

 Atbilstoši 2020.gada 26.augusta  saistošo noteikumu Nr. SN 21/2020 „Saistošie noteikumi 

par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 8.punktā noteiktajam, biedrība domē ir iesniegusi 

visus nepieciešamos dokumentus: 



07.11.2020. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju;  01.09.2016. dzīvokļu īpašnieku 

savstarpējais līgums par daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājas Saulkrastos, Vidrižu ielā 22A, 

pārvaldīšanu, apsaimniekošanu kopiju; 30.01.2020. atzinumu no ALTUM par energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju; 23.02.2021 līguma ar SIA “Siltie nami” 

(līguma nr. Nr.15/02/2021-2) par būvdarbu veikšanu kopiju; 23.02.2021. līguma ar SIA “KKM 

projekts” par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu kopiju; 23.02.2021 līguma ar SIA “Siltie 

nami” (līguma nr. Nr.15/02/2021-1) par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu kopija; 

2019.gada 3.maija līguma ar SIA “RC Projekti” (līguma nr. Nr.03/04/19-4) par projekta vadības 

veikšanu kopija. 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās 

daļas 4. punktā noteiktajam, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 

finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 2020.gada 26.augusta  

saistošo noteikumu Nr. SN 21/2020 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās” 14.punktā noteiktajam, ka lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem dome, 

atbilstoši 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN4/2021 „Saistošie noteikumi par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” paredzētajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 

“Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”, 

 

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

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

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

A.Horsts, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt biedrībai „Vidrižu iela 22A”, (reģistrācijas numurs 40008253046) pašvaldības 

atbalstu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidrižu 

iela 22A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nama energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu veikšanai. 

2. Noteikt biedrībai „Vidrižu iela 22A” līguma parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no 

lēmuma spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts minētajā termiņā, 

lēmums zaudē spēku. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2268 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" 

nolikuma un amata saraksta apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

R.Urtāne informē, ka minētais nolikums tika veidots izpētot abu esošo izglītības iestāžu nolikumus 

un citu pašvaldību skolu nolikumus. Vērš uzmanību, ka deputātiem, konceptuāli, būtu jālemj par 

nolikuma 41. un 43.4.punktiem, kas atļauj izglītības iestādes ieņēmumus no sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem t.sk. telpu apakšīres, izmantot arī pašai izglītības iestādei, kas ir pretēja esošai 

darbībai, ka tā aiziet pašvaldības kopējā budžetā. Aicina deputātus atbalstīt, ka pati izglītības 

iestāde var šos līdzekļus ieguldīt materiāltehnisko resursu un citu pakalpojumu segšanai. 

Diskusija par minēto punktu iekļaušanu nolikumā. Diskusijā piedalās N.Līcis un R.Urtāne. 

A.Horsts uzdod jautājumus R.Urtānei par to, kurš no cilvēkiem var ietekmēt neatkarīgas komisijas 

darbu un noskaidro par turpmākajām darbībām skolu apvienošanā. 



R.Urtāne atbild, ka apzinoties iespējamību, ka kandidatūra netiks atbalstīta, veica konsultāciju ar 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu par to, ka jaunā izglītības iestādē, kurai jāsāk strādāt no 

21.jūnija var nebūt direktors un kādas varētu būt sekas, ņemot vērā, ka šī izglītības iestāde 

pārmanto esošo skolu akreditāciju. R.Urtāne izklāsta akreditācijas komisijas vērtēšanas procesu. 

Ziņo, ka sliktākajā gadījumā var saņemt akreditāciju uz 2 gadiem un informē, ka jaunā izglītības 

iestāde, visticamāk, uzsāks darbu bez direktora.  

A.Dulpiņš noskaidro ar kuru datumu esošo skolu nolikumi zaudēs spēku. 

R.Urtāne atbild, ka ar 20.jūniju. 

A.Dulpiņš norāda, ka Zvejniekciema vidusskolu šogad beidz 12.klase, kuriem jāsaņem gan, 

atestāts, gan sekmju izraksts, gan sertifikāts. Informē, ka mācību gads beidzas 18.jūnijā, 

sertifikātus par vidusskolas izglītības iegūšanu par centralizēto eksāmenu nokārtošanu tiek 

izsniegti 30.jūnijā. Noskaidro, kas šajā situācijā gatavos dokumentus. 

Diskusija par atbildīgo sertifikātu, atestātu un sekmju izrakstu izsniegšanā. Diskusijā piedalās 

R.Urtāne, J.Miranoviča, A.Dulpiņš un N.Līcis. 

N.Līcis uzdod Izglītības darba speciālistei atrisināt esošo jautājumu. Aicina deputātus balsot par 

sagatavoto lēmuma projektu norādot, ka nolikums tiek apstiprināts ar 2021.gada 21.jūniju. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” 

nolikuma projektu un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu 

Nr.2056 “Par Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un 

izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola” un Izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 12.05.2021. atzinumu (protokols Nr.5/2021§3), 

Finanšu komitejas 12.05.2021. atzinumu (protokols Nr.5/2021§3)  un likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 

8., 9.pantu,  

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" 

nolikumu ar 2021.gada 21.jūniju. 

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

amatu sarakstu. 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" 

direktoram līdz 2021.gada 1.septembrim veikt darbinieku izvērtēšanu un pārskatīt 

darbiniekiem noteikto atlīdzību. 

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt novada domes izglītības iestādes "Vidzemes 

jūrmalas vidusskola" nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  

 

Lēmums Nr.2269 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021. gadā 

atkārtotu izsludināšanu 

Ziņo N.Līcis.  

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka noteiktajā termiņā netika 

saņemts neviens pieteikums, līdz ar to ierosina atkārtoti izsludināt konkursu, nosakot, ka līdz 

2021.gada 15.jūlijam var iesniegt konkursa pieteikumus. 



 

Saulkrastu novada dome 2021. gada 31.martā pieņēma lēmumu Nr. 2185 (Prot. Nr. 

7/2021§15) “Par biznesa  ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā 2021. 

gadā konkursa izsludināšanu”, ar kuru lēma izsludināt konkursu, nosakot, ka pieteikumi 

iesniedzami līdz 2021. gada 10. maijam. Noteiktajā termiņā nav saņemti pieteikumi 

komercdarbības uzsākšanai.  

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos, atbalstītu jaunas biznesa idejas un sekmētu 

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

finansējuma 2000 EUR apmērā biznesa ideju konkursa īstenošanai. Pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 2020. gada 25.marta iekšējo noteikumu nr. IeN 7/2020 “Biznesa ideju konkurss 

komercdarbības uzsākšanai Saulkrastu novadā” konkursa nolikumu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izsludināt atkārtoti projektu konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības 

uzsākšanai Saulkrastu novadā”; 

2. Noteikt, ka pretendenti konkursa pieteikumus iesniedz līdz 2021. gada 15.jūlijam. 

 

Lēmums Nr.2270 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā 

ar projektu "Saules tiltiņa rekonstrukcija" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

12.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts neliela apjoma Zivsaimniecības  

teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

attīstību.  

Saules tiltiņš savieno Saulrieta taku ar peldvietu Centru, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju 

nokļūšanu peldvietā “Centrs”. Arvien vairāk tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par Saules tiltiņa 

tehnisko stāvokli-dēļu virsma ir nokalpojusi, satrunējusi, kā arī tiltiņa vizuālais un estētiskais skats 

neliecina par tā atbilstību nosaukumam, ko ieguvis dēļ konstrukcijā atveidotās saules kontūras.  

Projekta “Saules tiltiņa rekonstrukcija” plānota tiltiņa atjaunošana, tādējādi nodrošinot 

drošu un ērtu upes šķērsošanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un 15.panta 2.punktu, 
 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 12. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu “Saules 



tiltiņa rekonstrukcija”. 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 55 000 EUR apmērā, tajā skaitā EJZF 

finansējums 49500   EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5500 EUR. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2271 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par dalību biedrības "Jūras Zeme" konkursa projektu iesniegumu 12.pieņemšanas kārtā 

ar projektu "Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, Saulkrastos" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Biedrība “Jūras Zeme” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

12.kārtu Rīcības programmas 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana”. Rīcības ietvaros partnerības teritorijā paredzēts neliela apjoma Zivsaimniecības  

teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

attīstību.  

Jūras parks ir apmeklētākais Saulkrastu novada objekts, kas atrodas peldvietā “Centrs”. 

Kopš 2014. gada peldvietai “Centrs” tiek piešķirts Zilā karoga statuss, kas nozīmē, ka pašvaldībai 

ir jānodrošina vides kvalitātes uzturēšana un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana. Lai 

nodrošinātu vides resursu saglabāšanos, projekta ietvaros plānots izbūvēt koka laipu līdz 

pludmales pārģērbšanās kabīnēm un izbūvēt gabiona sienu kāpu erozijas samazināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātājā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 12. kārtas Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” ar projektu 

“Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, Saulkrastos”. 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt projekta iesniegumu. 

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 55 000 EUR apmērā, tajā skaitā EJZF 

finansējums 49500   EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5500 EUR. 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2272 protokola pielikumā. 

 



§21 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu vienam projektam "Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro, kurai mērķa grupai projekts ir apstiprināts. 

Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Zaķe atbild, ka Saulkrastu novada jauniešiem 

no 7.-11.klasei.  

 

 Saulkrastu novada dome 2021. gada 31. martā pieņēma lēmumu Nr. 2183 (Prot. Nr. 

7/2021§13) “Par nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” apstiprināšanu”. Saskaņā ar apstiprināto projektu konkursa nolikumu, tika 

izsludināts projektu konkurss, paredzot, ka pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 05. maijam. 

Projektu konkursā saņemti 2 projektu iesniegumi, kurus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem izvērtējusi 

ar Domes lēmumu apstiprinātā projektu vērtēšanas komisija. ESF atbalsts 100% apmērā vienam 

projektam sastāda 4600,00 EUR. 2021.gadā, pēc apstiprinātās IKVD kvotas Saulkrastu novadam, 

paredzēts atbalsts vienam projekta iesniegumam. Lai varētu noslēgt līgumu un uzsākt projekta 

realizāciju, nepieciešams palielināt projekta ieņēmumus un izdevumus. 

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

novada domes un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 17.04.2019. noslēgto sadarbības līgumu 

Nr.P6-13/14-2019,  
 

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

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

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

NOLEMJ:  

1. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta 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 4 600,00 EUR EKK 

18.630, P5152, lai realizētu projektu “I.am.I”; 

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

2.1.palielināt izdevumu pozīciju “I.am.I” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5152) budžeta 

izdevumu plānu par 4 600,00 EUR (EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai pārskaitītu dotāciju biedrībai “IN-

LAAT” projekta realizācijai; 

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

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

un 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2273 protokola pielikumā. 

 

E.Grāvītis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

N.Līcis atbalsta ierosinājumu. 

 

Plkst. 16:33 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 16:40.  

 

§22 



Par grozījumiem Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju 

plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka pamatojoties uz iepriekšējiem Domes lēmumiem, viens no 

nosacījumiem, lai varētu projektu iesniegt izvērtēšanai, tam ir jābūt investīciju plānā. Ziņo, ka ar 

šo lēmumu tiek iekļautas 3 aktivitātes.  

 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 24. februāra lēmums “Par Saulkrastu 

novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu”  

tika apstiprināts Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam III daļas Rīcības un 

Investīciju plāns 2019.-2021. gadam.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kas paredz rīcības un investīciju plānu 

aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, un saskaņā ar 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteikto, investīciju plānu novada 

dome ir tiesīga aktualizēt attīstības programmas darbības laikā.   

Lai pašvaldība apgūtu publisko un valsts budžeta finansējumu iesniedzot projekta 

iesniegumus viens no kritērijiem ir minētās aktivitātes iekļaušana Investīciju plānā.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.puktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Grozīt Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānu, ar 

sekojošām aktivitātēm: 

1.1.papildināt Rīcības virziena 1.3. infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai 

U 1.3.1. Infrastruktūras objektu sakārtošana un izbūve tūristu piesaistei ar sekojošām 

plānotām darbībām: 

1.1.1. Aktivitāte: Saules tiltiņa rekonstrukcija 

1.1.2. Par īstenošanu atbildīgie: Novada attīstības nodaļa 

1.1.3. īstenošanas termiņš:  2021.-2022. 

1.1.4. Finansēšanas avots: EJZF, Pašvaldība 

1.1.5 Kopējais finansējums: 55 000 EUR,  

1.1.6. Pašvaldības līdzfinansējums 5500 EUR 10% 

1.1.7. Rezultatīvie rādītāji- Veikta Saule tiltiņa pārbūve 

1.2. papildināt Rīcības virziena 1.3. infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu 

piesaistīšanai U 1.3.1. Infrastruktūras objektu sakārtošana un izbūve tūristu piesaistei 

ar sekojošām plānotām darbībām: 

1.2.1. Aktivitāte: Jūras parka infrastruktūras atjaunošana, izbūve 

1.2.2. Par īstenošanu atbildīgie: Novada attīstības nodaļa 

1.2.3. īstenošanas termiņš:  2021.-2022. 

1.2.4. Finansēšanas avots: EJZF, Pašvaldība 

1.2.5 Kopējais finansējums: 55 000 EUR,  

1.2.6. Pašvaldības līdzfinansējums 5500 EUR 10% 

1.2.7. Rezultatīvie rādītāji- izbūvēta gabiona atbalsta siena, koka laipa vides 



resursu saglabāšanai 

1.3. izteikt Rīcības virziena R.V. 5.1. izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, 

interešu izglītības pilnveidošana , U.5.1.2. Materiāli tehniskais nodrošinājums 

profesionālās ievirzes programmas īstenošanai:  

1.3.1 Aktivitāte: Ventilēšanas sistēmas uzstādīšana PII “Rūķiītis” 

1.3.2. Par īstenošanu atbildīgie: izpilddirektors, PII vadītāja 

1.3.3. īstenošanas termiņš:  2021.-2022. 

1.3.4. Finansēšanas avots: VB, Pašvaldība 

1.3.5 Kopējais finansējums: 120 000 EUR,  

1.3.6. Pašvaldības līdzfinansējums 18 000 EUR 15% 

1.3.7. Rezultatīvie rādītāji- ierīkota ventilācijas sistēma PII “Rūķītis” 

2. Novada attīstības nodaļai ievietot grozīto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-

2020. gadam investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai grozīto Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-

2020. gadam investīciju plānu ievietot pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2274 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par adrešu piešķiršanu reālajā sadalē 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, dzīvojoša /adrese/ un /vārds, uzvārds/, dzīvojošas /adrese/, 

06.05.2021. iesniegumu par adrešu piešķiršanu ēkām pēc reālās sadales, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “ Adresācijas noteikumi” 13.punktu, 14. un 19.punktu, 

dzīvojamās mājas reālās sadales plānu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt adresi /vārds, uzvārds/ dzīvojamai mājai (platība 42.5 kv.m) un funkcionāli 

saistītajai ēkai (platība 14.8 kv.m) Ainažu iela 136, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2161, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Piešķirt adresi /vārds, uzvārds/ dzīvojamai mājai (platība 39.3 kv.m) un funkcionāli 

saistītajai ēkai (platība 14.8 kv.m) Ainažu iela 138, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2161, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Likvidēt adreses ,,Somu māja 1”-1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 

un ,,Somu māja 1”-2, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 

4. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ uz deklarēto 

dzīves vietu. 

5. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai 

elektroniski uz e-pasta adresi: kac.riga@vzd.gov.lv. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

http://www.saulkrasti.lv/
mailto:kac.riga@vzd.gov.lv


Lēmums Nr.2275 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par nosaukuma piešķiršanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 17.05.2021. iesniegumu par 

adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam  ar kadastra Nr. 80330020317, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 15.punktu, izvērtējot 

konkrēto situāciju,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.80330020317 un ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 80330020317001, 80330020317002, 80330020317003 

80330020317004, ,,Bīriņu šoseja 3.km’’, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2160. 

2. Lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļai. 

3. Lēmumu elektroniski nosūtīt iesnieguma iesniedzējam uz elektronisko adresi /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.2276 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2021.gada 16.maijā saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule 

Nr.3.15-4/2021/3826N  “Par norīkoto amatpersonu Skultes ostas valdē” kurā, informēts, ka ar 

Ekonomikas ministrijas 2021.gada 13.maija rīkojumu Nr.1-6.1/2021/49 “Par grozījumiem 

Ekonomikas ministrijas 2021.gada 15.aprīļa rīkojumā Nr. 1-6.1/2021/35 “Par pārstāvjiem mazajās 

ostās”” ekonomikas ministrs par Ekonomikas ministrijas amatpersonu Skultes ostas valdē norīkoja 

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori. 

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

dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības 

amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas 

ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais 

ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus.  

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

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 



1. Ar 2021.gada 26.maiju atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Ekonomikas  ministrijas 

pārstāvi Salvi Petriku. 

2. Ar 2021.gada 27.maiju iecelt Skultes ostas valdes Ekonomikas ministrijas Juridiskā 

departamenta direktoru Kasparu Lori. 

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

ministrijai. 

 

Lēmums Nr.2277 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē ir saņemts Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas sekretāres Ilonas 

Vītolas 2021.gada 13.maija iesniegums par viņas atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas sekretāres 

pienākumu pildīšanas. 

Likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likums” 11.panta pirmo daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā, 

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

trešā daļa, nosaka, ka lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu pieņem dome, kura ir 

izveidojusi attiecīgo komisiju. 

Likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka gadījumā, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu 

darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa 

kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa 

izsludināšanu. 

Likuma 1.panta pirmā daļa cita starpā noteic, ka pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai 

novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7—15 

locekļu sastāvā un, ka  vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.  

Lai nodrošinātu vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un, pamatojoties uz likuma 

„Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 11.panta 

trešo daļu un 11.panta ceturto daļu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas sekretāres Ilonas Vītolas (personas kods [..]) darbību Saulkrastu 

novada vēlēšanu komisijā ar 2021.gada 13.maiju. 

2. Administratīvajai nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai 

vēlēšanu komisijai. 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai  izsludināt jaunu vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu 

pieteikšanos, publicējot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2278 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 

http://www.saulkrasti.lv/


 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

dzīvojošas /adrese/, iesniegums “Par zemes nomu” (turpmāk – Iesniegums).  
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts. 

1) Iesniegumā izteikts lūgums piešķirt /vārds, uzvārds/ zemi nomā 704 m2  “Kīšupe viens 

73”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., pamatojoties, ka ir dārza mājas jaunbūves 

īpašniece.  

2) Ar Domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu (protokola izraksts Nr.13§37.) “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu /vārds, uzvārds/” izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods [..], uz apbūvētu zemes vienību 0,0704 ha 

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

apzīmējums 8033 002 1405. 

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

§45.) “Par zemes vienības “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., piekritību un reģistrāciju zemesgrāmatā”, Saulkrastu novada pašvaldībai piekrīt 

un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējama zemes vienība 

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8033 002 1405, platība 0,0704 ha (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 

vienības platība var tikt precizēta). 

4) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000610179 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) “Ķīšupe 

viens 73”, Ķīšupe – 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 80330021405, 

0,0721 ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība.  

5) Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Sarmītes Orlovskas 2020.gada 

9.septembra Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), ar reģistra 

Nr.9242, tiesības uz nekustamo īpašumu – nepabeigtu būvi ar kadastra apzīmējumu 

8033 002 1405 001, “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, apstiprināts mantojuma tiesībās /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

6) Pamatojoties uz 2020.gada 30.septembra Domes lēmumu Nr.1924 “Par zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un /vārds, uzvārds/ 2020.gada 

1.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums par zemes vienības, kas atrodas “Ķīšupe viens 

73”, Ķīšupe – 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8033 002 

1405, 0,0704 ha platībā, nomu 

7) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000611943, pamatojoties uz 2021.gada 9.aprīļa pirkuma līgumu, nekustamā 

īpašuma (būve – dārza mājas jaunbūve) “Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra numurs 80335020016, īpašuma tiesības nostiprinātas uz 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], vārda, un /vārds, uzvārds/ izbeigtas īpašuma 

tiesības (Žurn.Nr.300005334077, lēmums 21.04.2021., tiesnese Jolanta Līvena). 

Ņemot vērā, ka dārza mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums: 80330021405001) īpašniece 

ir /vārds, uzvārds/, un tā ir saistīta ar pašvaldības piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

80330021405, starp Domi un būves īpašnieci pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

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

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

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 

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


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). 

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 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, iznomātā zemes 

gabala ar platību 0,0721 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 4102,00. Saskaņā ar Noteikumu 

7.punktu iznomātā zemesgabala nomas maksa gadā ir EUR 20,51 (bez PVN 21%).  

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2021.gada 12.maija iesniegumu 

“Par zemes nomu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

(a) apakšpunktu un 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.,5. un 7.punktu, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

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

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

“Ķīšupe viens 73”, Ķīšupe – 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

80330021405, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80330021405, 0,0721 ha platībā, 

nomu (pielikumā zemes nomas līgums). 

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

gadā zemes nomas maksa EUR 20,51 (divdesmit euro 51 centi) un EUR 4,31 (četri euro 

31 centi) 21% PVN, kopā EUR 24,82 (divdesmit četri euro 82 centi) gadā. 

3. Ar 2021.gada 1.maiju zaudē spēku 2020.gada 1.oktobrī noslēgtais zemes nomas līgums ar 

/vārds, uzvārds/ par Saulkrastu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ķīšupe 

viens 73”, Ķīšupe – 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 

80330021405, zemes vienības nomu. 

4. Noteikt zemes nomas līguma parakstīšanas termiņu – vienu mēnesi no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas.  

5. Gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek parakstīts minētajā termiņā, Saulkrastu novada 

domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un nosūtīt /vārds, uzvārds/ rēķinu par 

zemes nomas maksu.  

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

adresi: /e-pasts/ un /vārds, uzvārds/ uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2279 protokola pielikumā. 

 

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


§28 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada 2021.gada plānotajos izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka grozījumi ir tam, kas nebija paredzēti Melnsila ielas remonta veikšanai. 

Papildus informē, ka summa ir nedaudz lielāka, lai nebūtu atkārtoti jāsasauc sēdes bedru labošanai 

un varētu operatīvi rīkoties. 

E.Grāvītis noskaidro vai par Melnsila ielas remontu ir veikts iepirkums un vai ir jau zināma 

summa. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši. 

E.Grāvītis jautā cik tālu ir esošā situācija tāmēta. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli ir notāmēts aptuveni līdz 200 kv.m. iespējamo bedru 

labošanai. Ziņo, ka cenu izpētē ir zināmas kv.m. izmaksas un par apjomiem, precizējumi, būs 

tuvāko dienu laikā. 

Diskusija par darbu uzsākšanas termiņiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis un A.I.Zaharāns. 

 

 Projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu  

novadā” ietvaros 2019. gadā veikta  pārbūve  Melnsila ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā. 

Būvdarbi uzsākti 2019. gada aprīlī un pabeigti 2019. gada 20. septembrī, iela nodota ekspluatācijā 

2019. gada 2.oktobrī. 2021. gada pavasarī pārbūvētās Melnsila ielas asfalta segumā konstatēti 

nozīmīgi defekti. Ņemot vērā konstatēto situāciju, Saulkrastu novada dome vairākkārtīgi ir 

vērsusies pie Melnsilas ielas pārbūves būvnieka SIA “Buildimpeks”, pieprasot veikt ielas defektu 

novēršanu garantijas periodā, SIA “Buildimpeks” ir atteicies novērst ielas defektus, pamatojoties 

uz nepilnībām izstrādātajā būvprojektā.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto situāciju, lai novērstu konstatētos defektus Melnsila ielā, ir 

nepieciešams veikt grozījumus Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumos, 

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

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu plānu: 

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

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

kods EKK 5213 (Transporta būves) par 15 000 EUR; 

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

1.2.1. izdevumu pozīciju “Autoceļu uzturēšana - Administrācija” (Struktūrvienība 

0111, M613, V.F. 04.510) EKK 2244 (Nekustamā īpašuma uzturēšana) par 

15 000,00 EUR, lai veiktu asfaltbetona seguma bedrīšu remontu Melnsila 

ielā, Saulkrastos. 

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

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2280 protokola pielikumā. 

 



§29 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane norāda, ka lēmuma 2.punktā jānorāda, ka noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 21.jūniju. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar veiktajiem papildinājumiem.  

 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” projekts (turpmāk - 

Projekts) izstrādāts, pamatojoties Saulkrastu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu 

Nr.2056 “Par Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un 

izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola”. 

Izskatot Projektu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

 

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”- 7 (B.Veide, 

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 

9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības 

nolikums”” (pielikums Nr. 1.) un Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu 

(pielikums Nr.2). 

2. Saistošie noteikumi “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” (pielikums Nr. 1.) 

un Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēmu (pielikums Nr.2) stājas spēkā 

ar 2021.gada 21.jūniju. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.2281 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.01.2021. lēmumā Nr.2112 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa izskaidro, ka tiek mainīta platība, jo tā bija norādīta 

neprecīzi. 

 

2021.gada 27.janvārī Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu  

Nr.2112 “Par fizioterapijas kabineta nodošanu lietošanā un pārvaldīšanā  iestādei “Saulkrastu 

sociālais dienests” (Prot.Nr.2/2021§12) (turpmāk – Lēmums), ar kuru Dome nodeva pārvaldīšanā 

“Saulkrastu sociālais dienests” nekustamā īpašuma Ainažu ielā 34 (kadastra apzīmējums 8013 

0020 1010 01) daļu – telpu 1.stāvā 15,2 kvadrātmetru platībā (turpmāk – Telpa) lietošanā un 

pārvaldīšanā saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu.  

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma Ainažu ielā 34 (kadastra apzīmējums 8013 0020 1010 

01) inventarizācija veikta 2020.gada 27.augustā, un ir mainījusies Telpas platība no 15,2 



kvadrātmetri uz 13,4 kvadrātmetri, nepieciešams izdarīt grozījumus Lēmuma 1.punktā un attiecīgi 

Pārvaldīšanas līgumā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta 2020.gada 27.augusta  Telpu 

grupas kadastra uzmērīšanas lietu (kadastra apzīmējums 8013 0020 1010 01) likuma “Pa 

pašvaldībām” 41.panta 4.punktu,  

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Izteikt 27.01.2021. lēmuma Nr. 2112 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Nodot iestādei “Saulkrastu sociālais dienests” nekustamā īpašuma Ainažu ielā 34 

(kadastra apzīmējums 8013 0020 1010 01) daļu – telpu 1.stāvā 13,4 kvadrātmetru platībā 

(turpmāk – Īpašums) lietošanā un pārvaldīšanā saskaņā ar Pārvaldīšanas līgumu.” 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt grozījumus Pārvaldīšanas līgumā (reģ.ar.Nr. 

5.1/2021/Li78), atbilstoši šī lēmuma 1.punkta grozījumiem, sagatavojot vienošanos.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Lēmums Nr.2282 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2241  

 

Ziņo N.Līcis, ka izsoles, tehnisku iemeslu dēļ bija jāatceļ, un ierosina izsoles nākamo datumu 

noteikt 2021.gada 11.jūniju. Informē, ka noteikumi konceptuāli paliek tādi paši, tiek mainīts tikai 

datums. 

E.Grāvītis noskaidro, kāds bija izsoles atcelšanas iemesls. 

J.Miranoviča atbild, ka saskaņā ar Izsoles komisijas nolikumu, lai izsole varētu notikt, ir jāpiedalās 

vismaz 2 izsoles dalībniekiem, bet divi no trijiem dalībniekiem bija attaisnotā prombūtnē, līdz ar 

to izsole juridiski nevarēja notikt. 

Diskusija par definīciju – attaisnota prombūtne. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un 

J.Miranoviča. 

Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns norāda, ka sešiem zemesgabaliem, kuriem bija 

paredzēts termiņš 7 mēneši, būtu nolikumā jānorāda, ka termiņš ir 6 mēneši.  

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2241 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 9:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2241 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2283 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2249 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2249 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 9:30 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2249 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2284 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2239 

 

Ziņo N.Līcis. 

 



Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2239 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11.jūnijā plkst. 10:00 rīkot nekustamā 

īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2239 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2285 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2246 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2246 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 



“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 10:30 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2246 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2286 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2250  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2250 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 11:00 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2250 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2287 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2247 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 



zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2247 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 11:30 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2247 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2288 protokola pielikumā. 

 

§37 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2242 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2242 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 12:00 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2242 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2289 protokola pielikumā. 

 



§38 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2240 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2240 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 12:15 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2240 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2290 protokola pielikumā. 

 

§39 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2248 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  



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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2248 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 12:30 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2248 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2291 protokola pielikumā. 

 

§40 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2245 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2245 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 12:45 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2245 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2292 protokola pielikumā. 

 

§41 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2244 

 

Ziņo N.Līcis. 

 



Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2244 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 

“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 13:00 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2244 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2293 protokola pielikumā. 

 

§42 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 28.04.2021. lēmumā Nr.2243 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada 21.maijā, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes iekšējo 

noteikumu Nr.IeN 19/2017 15.punktu (izsole var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi)  

nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles nenotika, nepieciešams veikt grozījumus iepriekš 

pieņemtajos lēmumus nosakot jaunus izsoles norises laikus.  

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 16.12.2020. Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas sēdē pieņemto atzinumu par nepieciešamību nodot nomā zemes vienības daļas bez 

apbūves tiesībām, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Saulkrastu novada domes izpilddirektora 

Aleksandra Ināra Zaharāna 20.03.2019. rīkojumu Nr.4.4/2019/R76 un 22.04.2021. Saulkrastu 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas darba grupas protokolu Nr. 

7 par izsoles sākuma nomas maksas noteikšanu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmumā Nr. 2243 izsakot 8.punktu šādā 

redakcijā: 



“Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 2021.gada 11. jūnijā plkst. 13:15 rīkot 

nekustamā īpašuma nomas izsoli ar augšupejošu soli.” 

2. Aizstāt Saulkrastu novada 28.04.2021. lēmuma Nr. 2243 pielikumus ar šim lēmumam 

pievienotajiem pielikumiem. 

 

Lēmums Nr.2294 protokola pielikumā. 

 

§43 

Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna prezentē plānoto Ziemassvētku dekorācijas 

“Laiva” uzstādīšanu iepretim kultūras namam “Zvejniekciems”.  

A.Horsts informē, ka 12.maija Finanšu komitejas sēdē tika atbalstīts viņa priekšlikums par 20 000 

eiro novirzīšanu Zvejniekciema kultūras nama 2.stāva renovācijas projekta izstrādei. Noskaidro, 

kurš pieņēma, ka šis lēmums nav jāvirza uz Domes sēdi. 

Diskusija par Finanšu komitejas sēdē pieņemto atzinumu. Diskusijā piedalās J.Miranoviča, 

A.Horsts un N.Līcis. 

O.Vanaga aicina darbiniekus, kuri ir atbildīgi par iepirkumiem un pilsētvides plānošanu, domāt 

par pilsētas kopējo tēlu, lai objekti būtu vienoti un papildinātu viens otru, un tos varētu arī uzstādīt 

citur Saulkrastu novada teritorijā. 

A.Aparjode noskaidro kur plānots dekorācijas glabāt. 

A.Skudrēna atbild, ka Zvejniekciema kultūras namā, atsevišķā telpā. 

N.Līcis informē, ka A.Horsts ir iesniedzis priekšlikumu, kurā aicina deputātus lemt par 20 000 eiro 

novirzīšanu Zvejniekciema kultūras nama 2.stāva renovācijas projekta izstrādei. 

Diskusija par finanšu līdzekļu piešķiršanas iespējamību. Diskusijā piedalās L.Vaidere, N.Līcis, 

E.Grāvītis, A.Skudrēna un A.Horsts. 

E.Grāvītis uzskata, ka finansējums, 2.stāva renovācijai, būtu jāpiešķir no pašvaldības budžeta 

neparedzētajiem gadījumiem, savukārt par pārvirzīšanu, tad finansējumu vajadzētu piešķirt no 

administratīvajiem izdevumiem, kas paredzēts pasākumiem uz pašiem pasākumiem. 

A.Deniškāne norāda, ka ārpuse patiesi ir jākopj, jo pandēmijas laikā pasākumi tiek vairāk vērsti 

uz ārpusi un atbalsta šī objekta uzstādīšanu, kurā tiek iesaistīti vairāki cilvēki. 

N.Līcis ziņo, ka šāda veida objekti iepriecina Saulkrastu novada iedzīvotājus. 

A.Aparjode uzskata, ka tieši šis pandēmijas laiks ir tas brīdis, lai sakārtotu Zvejniekciema kultūras 

nama 2.stāvu. 

Diskusija par plānoto dekorāciju izmaksām. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis un A.Skudrēna. 

A.Horsts noskaidro, kādēļ tieši laiva, kādēļ šī kompānija un kāda tika veikta tirgus izpēte. 

A.Skudrēna atbild, ka uz doto mirkli ir uzrunāts viens mākslinieks, un ja tiks apstiprināts 

finansējums, tad tiks veikta tirgus izpēte. 

N.Līcis aicina balsot par A.Horsta iesniegto priekšlikumu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 3 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne), 

„PRET”- 8 (N.Līcis, B.Veide, L.Vaidere, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-

Ozoliņa, I.Veide), „ATTURAS”- 4 (S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Iestādes ,,Saulkrastu kultūras centrs’’ budžeta plānā ir paredzēti līdzekļi koncertu un 

pasākumu organizēšanai. Ņemot vērā, ka Covid- 19 pandēmija negatīvi ietekmē kultūras nozari, 



pārplānojam pasākumu konceptu un Saulkrastu kultūras centrs ir iecerējis 2021. gada pirmajā 

Adventē uzstādīt Ziemassvētku dekorāciju “Laiva” skvērā iepretim kultūras namam 

“Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1b, Saulkrasti, Saulkrastu novads.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 12.05.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§6), 

 

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

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

I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

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

1.1.samazināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2231 (Administratīvie izdevumi)  

par 12 000,00 EUR; 

1.2.palielināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par 12 000,00 

EUR, lai Saulkrastu kultūras centrs realizētu pilsētvides dekorāciju “Laiva”. 

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

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

1.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2295 protokola pielikumā. 

 

§44 

Par kultūras nama “Zvejniekciems” otrā stāva projektēšanas darba uzdevuma izstrādi, 

apzināt nepieciešamo finansējumu 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts uzskata, ka pa šo lēmuma projektu balsojot netiks pieņemts nekas. 

N.Līcis izskaidro finansējuma apzināšana kārtību. 

Diskusija par uzdotā uzdevuma nepieciešamību un projekta izmaksām. Diskusijā piedalās 

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

N.Līcis ierosina lēmuma 1.punktā norādīt, ka izpilddirektoram uzdotais uzdevums jāizstrādā līdz 

2021.gada jūlija finanšu komitejas sēdei. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu 

ar veikto precizējumu.  

 

Esošā kultūras nama “Zvejniekciems” Lielā zāle un tās iekārtojums ir fiziski un funkcionāli 

novecojis. Lai veicinātu Saulkrastu novadā kultūras nozares izaugsmi un attīstību, nepieciešams 

veikt kultūras nama otrā stāva remontu.  

Lai nodrošinātu kultūras nama otrā stāva remontu, nepieciešams izstrādāt un apzināt 

nepieciešamo finansējumu kultūras nama “Zvejniekciems”, Atpūtas iela 1b, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads otrā stāva būvprojekta izstrādei. 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.05.2021. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.5/2021§5), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  



1. Uzdot izpilddirektoram uz 2021.gada jūlija Finanšu komitejas sēdi izstrādāt tehnisko 

specifikāciju - projektēšanas uzdevumu objektam “Kultūras nams “Zvejniekciems”, 

Atpūtas ielā 1b, Saulkrasti, Saulkrastu novads” otrā stāva būvprojekta izstrādei 

(arhitektoniski ieteicams telpas saglabāt atbilstoši orģinālam), kā arī apzināt nepieciešamo 

finansējumu. 

 

Lēmums Nr.2296 protokola pielikumā. 

 

§45 

Par grozījumiem 2021.gada iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta plānā  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Iestādes ,,Saulkrastu kultūras centrs’’ budžeta plānā ir paredzēti līdzekļi pašvaldības 

kolektīvu braucieniem uz skatēm un “XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. 

Ņemot vērā, ka klātienes svētki tiek atcelti, ieplānotie līdzekļi tiks novirzīti kultūras nama 

“Zvejniekciems” fasādes mazgāšanai  izmantojot pacēlāju, putnu ligzdu likvidēšanai un logu 

mazgāšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 12.05.2021. sēdes atzinumu (protokols Nr.5/2021§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1.samazināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2233 (Izdevumi par transporta 

pakalpojumiem)  par 2740,00 EUR; 

1.2.palielināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2244 (Ēku, būvju un telpu uzturēšana) par 2740,00 EUR, lai veiktu 

kultūras nama “Zvejniekciems” fasādes, logu mazgāšanu. 

 

Lēmums Nr.2297 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:37 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 02.06.2021. 

 


