
 

 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2021. gada 30. jūnijs                           Nr.12/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 30. jūnijā plkst. 14:00  

Raiņa ielā 8, Saulkrastos  

Sēdi atklāj plkst. 14:07 

 

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 piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 30.06.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Aicina deputātus balsot par sagatavoto domes sēdes darba kārtību. 

 

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, tehnisku iemeslu dēļ 

deputāte Sandra Ozola-Ozoliņa balsoja mutiski, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 30.06.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.05.2021. domes sēdes un 16.06.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi  

Finanšu komitejas lēmumi 

3. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi” 

apstiprināšanu  

4. Par grozījumiem 2021.gada Sporta un ģimenes centrs budžeta plānā  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

6. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

7. Par adreses likvidēšanu  

8. Par Saulkrastu kultūras centra 2021.gada jūnijā precizēto pasākuma plānu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu  

10. Par objekta “Saulkrastu estrāde” un stāvlaukuma Alfrēda Kalniņa ielā 2 nodošanu valdījumā 

un pārvaldīšanā  iestādei “Saulkrastu kultūras centrs”  

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 26.05.2021. domes sēdes un 16.06.2021. ārkārtas 

sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 26.05.2021. domes sēdes un 

16.06.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti. Sniedz 

skaidrojumu par autostāvvietu marķējumiem. Ziņo, ka projektā marķējumi tika saskaņoti un ir 

saņemti atzinumi no CSDD un Latvijas valsts ceļiem, bet dabā ir problemātiska automašīnu 

novietošana. Informē, ka ir sagatavotas vēstules gan projektētājam, gan būvuzraugam, lai sniegtu 

savus komentārus, kamēr darbi nav nodoti ekspluatācijā. 

N.Līcis noskaidro no B.Veides vai iepriekš projektā tika runāts par stāvvietu platumiem. 

B.Veide atbild noraidoši, izskaidro, ka projektētājiem pašiem ir jāzina visi normatīvi. Informē, ka 

bija sazinājies ar projektētāju, kurš informēja, ka tāds ir atzinums no Latvijas valsts ceļiem un šādi 

uz doto brīdi ir normatīvi. 

Diskusija par autostāvvietu platību normatīviem. Diskusijā piedalās N.Līcis, B.Veide un 

A.I.Zaharāns. 

A.I.Zaharāns turpina sniegt informāciju par būvdarbiem Saulkrastu novadā. 

A.Dulpiņš noskaidro, kad tiks uzsākti plānotie darbi Zvejniekciema skolas IT kabinetā. 

A.I.Zaharānā atbild, ka tuvākajā laikā darbi tiks uzsākti. 

 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris informē, par veiktajiem grozījumiem 

noteikumos. Precizējumi tika veikti atbilstoši Domes atlīdzības nolikumam un šī brīža situācijai, 

saistībā ar attālināto darbu. Informē, ka noteikumos jāprecizē numerācija. 

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

 

Saulkrastu novada dome ar 2014. gada 29. janvāra lēmumu Nr.1,§28 apstiprināja iekšējos 

darba kārtības noteikumus, kas nosaka iestādes “Saulkrastu pašvaldības policija” strādājošo 

amatpersonu un darbinieku darba organizācijas kārtību un pienākumus, darba laika, darba 

samaksas, darba aizsardzības organizāciju un atvaļinājumu piešķiršanas kārtību, kārtību un 

apmēru, kādā darbiniekiem piešķir un izmaksā uzturdevas kompensāciju, piešķir apmaksātu 

papildatvaļinājumu, kā arī veic veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

Lai aktualizētu iekšējos noteikumus un nodrošinātu atbilstību esošajai situācijai, ir 

izstrādāts iekšējo noteikumu “Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi” projekts.   
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 2019.gada 

9.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 

66.punktu un atbilstoši Saulkrastu novada domes 09.06.2021. Finanšu komitejas sēdes atzinumam 

(Prot.Nr.7/2021§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. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas darba kārtības 

noteikumi”. 

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

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2326 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par grozījumiem 2021.gada Sporta un ģimenes centrs budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.I.Zaharāns informē, ka ir bijis iepirkums un papildus nepieciešami 35 600,00 EUR, lai varētu 

uzsākt būvdarbus. 

N.Līcis noskaidro, vai par piedāvāto cenu būvnieki ir gatavi veikt darbus. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši. 

B.Veide noskaidro, kas tiks ēkā likvidēts un demontēts. 

A.I.Zaharāns atbild, ka pārsvara tiks veikta esošo sienu nomaiņa uz jaunu. 

Diskusija par apkures sistēmas būvniecību. Diskusijā piedalās B.Veide, A.Aparjode, A.I.Zaharāns 

un N.Līcis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot Sporta un ģimenes centra vadītājas 08.06.2021. iesniegumu par grozījumiem 

2021.gada budžeta plānā, lai ēkai Smilšu ielā 7 veiktu remontdarbus, kas izskatīts Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 09.06.2021. sēdē (protokols Nr.6/2021§5), pamatojoties uz 

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

SND/2021/16 “Objekta “Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā atjaunošana 

“Būvdarbi” rezultātiem, 

 

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

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

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

 

NOLEMJ:  

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

1.1.samazināt Sporta un ģimenes centrs (Struktūrvienība 16, V.F.08.100) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2221 (Izdevumi par siltumenerģiju)  

par 12 000,00 EUR, jo netiks izmantota apkure Smilšu iela 7, kamēr notiek 

remonta darbi un nav uzsākta darbība ēkā; 
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1.1.2. EKK 2222 (Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju) par 6 000,00 EUR, 

jo netiks izmantots ūdens un kanalizācija Smilšu iela 7, kamēr notiek 

remonta darbi un nav uzsākta darbība ēkā; 

1.1.3. EKK 2223 (Izdevumi par elektroenerģiju) par 5 000,00 EUR, jo netiks 

veikta maksa par patērēto elektroenerģiju kamēr notiek remonta darbi; 

1.1.4. EKK 2231 (Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai) par 

10 000,00 EUR, jo COVID-19 apstākļu dēļ netika organizēti pasākumi; 

1.1.5. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 1500,00 EUR, jo 

nenotika sacensības un treniņu grupas neizmantoja transporta 

pakalpojumus; 

1.1.6. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu 

īstenošanai) par 1 100,00 EUR, jo nenotika sacensības un netika pirktas 

balvas. 

1.2.palielināt izdevuma pozīciju “Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi” (Struktūrvienība 0111, P5261, V.F.08.100) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība) par 35 600,00 EUR, lai veiktu ēkas Smilšu ielā 7 

būvdarbus. 

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.2327 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Energoplāns” projektu izstrādes vadītājas 14.06.2021. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ainažu iela 19A un Ainažu iela 21, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, pamatojoties uz 

Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, Civillikuma 1036. pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka adresi apbūvei paredzētai 

zemes vienībai var piešķirt jau veidojot jaunu zemes vienību, 20.06.2006. Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Saulkrastu novada teritorijas 

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

493.punktu, 
 

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

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

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

 

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SIA “Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Ainažu iela 19A un Ainažu iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

(kad.apz.80130020104 un 80130020191). 

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

apz.80130020104, - Ainažu iela 19A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. Noteikt 

lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, platība 0.3951 ha. 

Zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.2 kad.apz. 80130020191, – 

Ainažu iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, platība 0.1603 ha. Zemes gabala 

platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt SIA “Energoplāns” uz e-pastu: 

energoplans1@gmail.com.  

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

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

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

 

Lēmums Nr.2328 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs izskaidro īpašuma 

atrašanās vietu. Informē, ka īpašnieks vēlas zemes gabalu sadalīt uz pusēm un tā izmantošanas 

mērķis ir apbūve. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, 14.06.2021. iesniegumu par  zemes 

ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Upes iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

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

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

 

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 nekustamajam īpašumam Upes iela 1A, kadastra Nr. 80330010088, 

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

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

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz pasta adresi /adrese/. 

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 

mailto:energoplans1@gmail.
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dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.2329 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par adreses likvidēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta 17.06.2021. iesniegumu par adreses piesaistīšanu adresācijas 

objektam, pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.03.2003. protokols 

Nr.3§98 “Par adreses noteikšanu Saulkrastu pilsētā”. 

Saulkrastu novada dome secina: 

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.03.2003. protokols Nr.3§98 ,,Par adreses 

noteikšanu Saulkrastu pilsētā”, lēmums nav realizēts, 

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

noteikumi’’ 9. un 30.punktu, 

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Likvidēt adresi Ainažu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi.  

 

Lēmums Nr.2330 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par Saulkrastu kultūras centra 2021.gada jūnijā precizēto pasākuma plānu 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro kādas izmaiņas ir veiktas. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna informē, ka pasākuma plāns ir papildināts ar 

programmu “4 upes” un mainījies Saulkrastu pilsētas svētku formāts. 

O.Vanaga noskaidro vai Saulkrastu Jazz festivāls notiks kultūras namā vai estrādē. 

A.Skudrēna atbild, ka ir paredzēti 3 mazi koncerti, un vietas vēl tiks plānotas. 

O.Vanaga noskaidro vai finansiāli pasākuma budžetā ir kas mainījies. 

A.Skudrēna izskaidro, ka nedaudz ir mainījies, ziņo, ka projekts “Laiva” ir noņemts uz doto brīdi. 

Diskusija par pasākumu rīkošanas iespējām sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem. 

Diskusijā piedalās A.Aparjode, N.Līcis un A.Deniškāne. 

 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19, laika posmā no 2021.gada 1. 

janvāra līdz 2021.gada 22.jūnijam, un valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu 

rīkošanai,  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu kultūras centra pasākuma plānu, precizēts 2021.gada jūnijā. 

 

Lēmums Nr.2331 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala Brāļu Kaudzīšu iela 2, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas sekretāres 18.06.2021. 

iesniegumu par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala izsoli, pamatojoties uz 28.04.2021. 

Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.2215 “Par neapbūvēta zemes īpašuma Brāļu Kaudzīšu iela 

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

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (Prot.Nr.8/2021§3), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, un 

izsoles noteikumu 41.1. punktu,  

  

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

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Brāļu 

Kaudzīšu iela 2 (kadastra Nr. 80130050285), Saulkrasti, Saulkrastu novads, 2021.gada 

18.jūnija izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktam termiņam (18.06.2021. plkst. 9.45) nav 

reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

 

Lēmums Nr.2332 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par objekta “Saulkrastu estrāde” un stāvlaukuma Alfrēda Kalniņa ielā 2 nodošanu 

valdījumā un pārvaldīšanā  iestādei “Saulkrastu kultūras centrs” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča izskaidro, ka objekts, patreiz, tiek nodots 

valdījumā Saulkrastu kultūras centram, un tiek izstrādāts cenrādis, lai vēlāk, estrādi, varētu nodot 

arī citiem interesentiem un pārvaldīšanas noteikumi. 

E.Grāvītis noskaidro vai stāvvietu nevajadzētu nodot Saulkrastu komunālservisam 

apsaimniekošanai. 

Diskusija par stāvvietas apkopšanu. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, E.Grāvītis un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Ainažu ielā 42A, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, LV-2160, ar kadastra numuru 8013 002 0121 (Saulkrastu pilsētas 
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zemesgrāmatu nodalījums Nr.1776), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8013 002 

0030) 24965 m² platībā un estrādes (kadastra apzīmējums 8013 002 0121 001) ar platību 463 m².  

Saulkrastu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Alfrēda Kalniņa ielā 2, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, ar kadastra numuru 8013 002 0108 (Saulkrastu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000123209), kas sastāv no zemes vienības 1762 m² platībā.  

Objekts “Saulkrastu estrāde” (kadastra apzīmējums 8013 002 0121 001) nodots 

ekspluatācijā 2021.gada 28.majā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 

un tautas jaunrades attīstību. Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 20.decembra 

iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 23/2018 ““Saulkrastu kultūras centrs” nolikums”” (turpmāk – 

Nolikums) Saulkrastu kultūras centrs ir Saulkrastu domes padotībā esoša iestāde, kuras mērķis ir 

īstenot Saulkrastu novada pašvaldības funkcijas kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades attīstībā.  

Domei atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktam, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrā 

daļa nosaka – pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

vajadzību apmierināšanai, (…), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas 

nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, 

sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). 

Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”  

6.2 panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma 

valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu 

(fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicināt tā 

uzlabošanu, savukārt šī panta trešā prim daļa nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldības 

nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Saulkrastu novada domes 2018.gada 20.decembra iekšējo 

noteikumu Nr. IeN 23/2018 ““Saulkrastu kultūras centrs” nolikums”” 12.5. apakšpunkts nosaka – 

Saulkrastu kultūras centra uzdevums ir pārraudzīt un apsaimniekot tā valdījumā esošās 

infrastruktūras un būvju resursu racionālu izmantošanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 77.panta otro daļu, likuma “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 1.punktu, 6.2 panta pirmo 

un trešo prim daļu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 20.decembra iekšējo noteikumu Nr. IeN 

23/2018 ““Saulkrastu kultūras centrs” nolikums”” 2. punktu un 12.5. apakšpunktu,  

 

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. Nodot iestādei “Saulkrastu kultūras centrs” valdījumā un pārvaldīšanā Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederošus īpašumus: 

1.1. nekustamais īpašums Ainažu ielā 42A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, 

ar kadastra numuru 8013 002 0121 (Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.1776), kas sastāv no: 

1.1.1.  zemes vienības (kadastra apzīmējums 8013 002 0030) 24965 m² platībā,  

1.1.2. estrādes (kadastra apzīmējums 8013 002 0121 001) ar platību 463 m²; 
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1.2. nekustamais īpašums – zemes vienība Alfrēda Kalniņa ielā 2, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, LV-2160, ar kadastra numuru 8013 002 0108 (Saulkrastu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000123209) 1762 m² platībā.  

2. Nekustamie īpašumi tiek nodoti valdījumā un pārvaldīšanā iestādei “Saulkrastu kultūras 

centrs” ar visu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu.  

3. Noteikt lietošanas un pārvaldīšanas termiņu – no 01.07.2021. līdz brīdim, kad iestāde 

“Saulkrastu kultūras centrs”  izbeidz savu darbību vai Saulkrastu novada dome pieņem 

attiecīgu lēmumu. 

4. Administratīvajai nodaļai sagatavot Pārvaldīšanas līgumu atbilstoši šī Lēmuma 1.un 

2.punktam, un organizēt tā parakstīšanu.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Lēmums Nr.2333 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis izsaka lielu pateicību deputātiem par personīgo ieguldījumu un atsaucību, kā arī visiem 

Domes darbiniekiem par paveiktajiem darbiem. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:50 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 30.06.2021. 

 


