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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 28. jūlijs                           Nr.5/2021 

 

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

Sēdi atklāj plkst. 14:03 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Jurģis Grabčiks, 

Liena Ozoliņa, Māris Iekļavs, Mārtiņš Kišuro, Normunds Broks, Oksana Vanaga, Raimonds 

Kalniņš, Raivo Jēkabsons, Santa Ancāne, Toms Turlajs  

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 28.07.2021. 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, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 28.07.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2021. domes sēdes un 01.07.2021., 

06.07.2021. un 14.07.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi  

 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

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

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “DD ENTERTAINMENT” (Bīriņu ielas galā, 

pludmalē)  

5. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Saules iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai  

6. Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A apstiprināšanu  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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7. Par detālplānojuma “Pēterupes līči” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai  

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

9. Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, 29/512 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai  

10. Par zemes īpašuma “Brankšas” zemes ierīcības projekta izstrādi  

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

 

Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

12. Par bijušā Sējas novada un Saulkrastu novada Sociālo dienestu reorganizāciju  

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

13. Par izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nosaukuma maiņu  

 

Finanšu komitejas lēmumi 

14. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

15. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim M.Iekļavam  

16. Par grāmatvedības datorprogrammu  

17. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

apstiprināšanu  

18. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu  

20. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” apstiprināšanu  

21. Par saistošo noteikumu “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu 

novadā” apstiprināšanu  

22. Par Saulkrastu novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās  

23. Par telpu nodošanu lietojumā Saulkrastu novada sociālam dienestam tā funkciju īstenošanai  

24. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu  

25. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu bērnu nometņu organizēšanai  

26. Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā  

27. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu  

28. Par  grozījumiem Vidzemes jūrmalas vidusskolas pedagogu amatu sarakstā  

 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

29. Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju  

30. Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un adreses 

likvidēšanu  

31. Par Sējas pamatskolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu  

32. Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim un Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam E.Grāvītim  
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33. Par Sējas novada domes administratīvās komisijas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu  

34. Par Saulkrastu novada Bāriņtiesas amata saraksta apstiprināšanu  

 

Piebalsojamie jautājumi: 

35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu”” izdošanu 

36. Par atļauju savienot amatus N.Līcim 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.06.2021. domes sēdes un 01.07.2021., 

06.07.2021. un 14.07.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 30.06.2021. domes sēdes un 

01.07.2021., 06.07.2021. un 14.07.2021. ārkārtas sēdes lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi 

domes lēmumi ir izpildīti, izņemot 3 jautājumi, kuri ir darba procesā. Ziņo par būvdarbiem, kas 

tiek veikti Saulkrastu novadā. Informē par stāvlaukuma projektu, un ziņo, ka projekts tika 

saskaņots ar Latvijas valsts ceļiem un tika veikts CSDD audits, un projekts tika izbūvēts pēc visiem 

standartiem, kādi, uz doto mirkli, ir pieņemti valstī. Informē, ka tuvākajās dienās beigsies būvdarbi 

Aģes pārējai pār Upes ielu. Ziņo, ka ir parakstīts līgums ar būvnieku par Smilšu ielas 7 

remontdarbu veikšanu. Papildina, ka ekspluatācijā ir nodotas tirdzniecības vietas Saulkrastu 

centrā, un saskaņošanai ir nodots Zvaigžņu ielas noejas projekts. 

Pašvaldības izpilddirektors Guntars Jākobsons informē par Sējas pusē notiekošo 6 projektu 

darbības gaitu. 

O.Vanaga noskaidro par Ulmaņa piemiņas akmeņa pārcelšanas virzību. 

N.Līcis izskaidro, ka minēto darbību tika uzdots veikt Skultes ostas pārvaldei, un ziņo, ka ir 

sameklēti arhitekti, kas izstrādās projektu piemiņas akmens novietošanas un apgaismojuma 

risinājumam. Informē, ka piemiņas akmeni plānots pārcelt tuvāk Bērzu alejas un Ostas ielas 

krustojumam. 

J.Grabčiks informē, ka ir saņemts jautājums no iedzīvotāja par gājēju pāreju pie L.Paegles ielas. 

A.I.Zaharāns ziņo, ka viens no variantiem varētu būt, ka stāvvieta tiek iezīmēta ar dzelteno krustu, 

lai tā būtu droša un pārredzama. 

J.Grabčiks norāda, ka nevajadzētu paļauties tikai uz veiktajiem auditiem, bet arī jāseko līdzi 

projektu gaitām. 

A.Dulpiņš noskaidro vai visi ieplānotie, izglītības iestādes, remontdarbi, tiks pabeigti līdz 

1.septembrim.  

A.I.Zaharāns atbild, ka darbi ir uzsākti un ir solīts pabeigt remontdarbus – līdz 28.augustam. 

S.Ancāne uzdod jautājumu G.Jākobsonam par jauno izbūvēto trotuāru, kur iedzīvotāji uztraucas, 

kad fūres braucot garām, jo tad veidojas virpulis, kas var traumēt gājējus, tādēļ noskaidro, vai ir 

plānots izbūvēt barjeras. 

N.Līcis ziņo, ka būtu jāinformē un jānosūta oficiāla vēstule Latvijas valsts ceļiem. 

G.Jākobsons informē, ka minētā teritorija ir apdzīvota vieta un autovadītājiem būtu jāievēro 

ātruma ierobežojums 50 km/h. Ziņo, ka projektu pasūtīja un izstrādāja Latvijas valsts ceļi un būtu 

nepieciešams viņus informēt par šo informāciju. 

A.I.Zaharāns informē, par naftas smakas parādīšanos Zvejniekciema pusē un skaidro, ka sadarbībā 

ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” tiek sūknēti naftas atlikumu produkti. 

N.Līcis sniedz skaidrojumu par piesārņoto ostas teritorijas daļas attīrīšanas darbiem. 

 

Izpilddirektora ziņojums pieņemts zināšanai. 
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§3 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar /vārds, uzvārds/ 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 18.jūnijā saņemts /vārds, 

uzvārds/, adrese: /adrese/, iesniegums “Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” (turpmāk 

– Iesniegums), kurā izteikts lūgums pagarināt zemes nomas līgumu par Celtnieku iela 63, 

Zvejniekciems. 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Ar 2010.gada 27.oktobra Domes lēmuma (sēdes protokola izraksts Nr.13§24.) “Par 

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

izbeigtas zemes lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, uz ½ domājamo daļu no apbūvēta 

zemes gabala 0,12 ha platībā Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 8033 001 0567. 

2) Pamatojoties uz 2011.gada 29.jūnija Domes lēmumu (sēdes protokola izraksts 

Nr.13§10.) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/” starp Domi un 

/vārds, uzvārds/ 2011.gada 7.jūlijā noslēgts Zemes nomas līgums, ar reģ.Nr.L250/01.-

19.2 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0567, 

adresi: Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ½ 

domājamo daļu no zemes 0,12 ha platībā, nomu. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas 

brīdi un ir spēkā 10 (desmit) gadus. 

3) Pamatojoties uz 2012.gada 30.augusta Domes lēmumu (sēdes protokola izraksts 

Nr.10§35.)“Par zemes vienības Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 

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

pašvaldībai piekrīt un uz Saulkrastu novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

reģistrējama zemes vienība Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0567, platība 0,12 ha. 

4) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000527438 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma (zemes) Celtnieku 

iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra numurs 

80330010567, 0,12 ha platībā, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300003543908 (20.11.2013), lēmums 28.11.2013, tiesnese Jolanta Līvena). 

Zemesgrāmatas III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. ir atzīme – Centrālie elektrotīkli 20 

kV EPL josla – 0,026 ha, un ierakstā Nr.1.2. – uz zemes vienības atrodas zemes 

īpašniekam nepiederošas būves ar kadastra apzīmējumiem 80330010567001, 

80330010567002 un 80330010567003. 

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

Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma (zemes īpašuma) 

Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., atrodas /vārds, 

uzvārds/ ½ domājamās daļas apmērā piederošas esošas ēkas (būves): kadastra 

apzīmējums 80330010567001, 80330010567002 un 80330010567003 (īpašuma 

tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā). 

Ņemot vērā, ka būvju ar kadastra apzīmējumu 80330010567001, 80330010567002 un 

80330010567003, ½ domājamo daļu īpašniece ir /vārds, uzvārds/, kas pārvalda un lieto tās, starp 

Domi un būvju īpašnieci pastāv likumiskas zemes nomas tiesiskās attiecības, un ir pamats 

pagarināt 2011.gada 7.jūlijā noslēgtā Līguma termiņu. 
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 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 0,12 ha kadastrālā vērtība 2021.gadā ir EUR 10757,00 (1/2 

domājamās daļas – EUR 5378,50). Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu iznomājamā zemesgabala ½ 

domājamās daļas nomas maksa gadā ir EUR 26,89 (bez PVN 21%).  

Atbilstoši Saulkrastu novada pašvaldības 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 18.jūnija iesniegumu, 

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

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

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 

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

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

L250/01.-19.2) 6.2.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas 2021.gada 14.jūlija sēdes atzinumam (protokols Nr.1/2021§5), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

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

(reģ.Nr.L250/01.-19.2) ar /vārds, uzvārds/  (personas kods [..]), par ½ domājamo daļu no 

Saulkrastu novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 63, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8033 001 0567, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8033 001 0567, 0,12 ha platībā, nomu. 

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

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums#p25
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gadā ½ domājamās daļas zemes nomas maksa EUR 26,89 (divdesmit seši euro 89 centi) 

un EUR 5,65 (pieci euro 65 centi) 21% PVN, kopā EUR 32,54 (trīsdesmit divi euro 54 

centi) gadā.  

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

zemes nomas līgumā.  

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

dienas.  

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

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.28 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “DD ENTERTAINMENT” (Bīriņu ielas galā, 

pludmalē) 

 

Ziņo n.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 8.jūlijā saņemts SIA “DD 

ENTERTAINMENT” (turpmāk – SIA), reģistrācijas numurs 40103823723, juridiskā adrese: 

Andrejostas iela 22 – 9, Rīga, LV – 1045, tās valdes priekšsēdētājas iesniegums “Par līgumu 

Nr.5.4./Li313” (turpmāk - Iesniegums), kurā lūgts lauzt zemes nomas līgumu pludmalē Bīriņu ielas 

galā. 

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

1. Pamatojoties uz 2019.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.1130 “Par pašvaldībai 

valdījumā esošā nekustamā īpašuma daļas, Saulkrastos, nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, 2019.gada 3.maijā starp Saulkrastu novada domi un SIA tika noslēgts 

zemes nomas līgums Nr.5.4/Li313 (turpmāk – Līgums) par pieņemšanu nomas lietošanā 

Pašvaldības valdījumā esošu nekustamā īpašuma daļu – neapbūvētu zemesgabalu ar 

kadastra Nr.80130020246 (Bīriņu ielas galā, pludmalē), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

kas sastāv no zemesgabala 50 (piecdesmit) m2 platībā. Līgums noslēgts uz 5 (pieciem) 

gadiem; 

2. Līguma 7.1.punktā noteikts, ka Līgumu var izbeigt, Līdzējiem par to rakstveidā 

vienojoties; 

3. Līguma 7.4.punkts nosaka, ka ja Nomnieks vēlas vienpusēji pirms termiņa izbeigt 

Līguma darbību, tam par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš rakstveidā jāpaziņo Domei; 

4. Atbilstoši Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas datiem, uz Iesnieguma 

izskatīšanas brīdi SIA nav izveidojies zemes nomas maksas parāds. 

Izskatot SIA “DD ENTERTAINMENT”, reģistrācijas numurs 40103823723, juridiskā 

adrese: Andrejostas iela 22 – 9, Rīga, LV – 1045, tās valdes priekšsēdētājas iesniegumu “Par 

līgumu Nr.5.4./Li313”, ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.pantu, Līguma 7.1., 7.4.punktu, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 14.jūlija sēdes atzinumam (protokols 

Nr.1/2021§9), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Ar 2021.gada 1.augustu izbeigt 2019.gada 3.maijā noslēgto zemes nomas līgumu 

(reģ.Nr.5.4/Li313) ar SIA “DD ENTERTAINMENT”, reģistrācijas numurs 40103823723, 

juridiskā adrese: Andrejostas iela 22 – 9, Rīga, LV – 1045, par Saulkrastu novada 

pašvaldības valdījumā esoša nekustamā īpašuma daļas – neapbūvēta zemes gabala ar 

kadastra Nr.80130020246 (Bīriņu ielas galā, pludmalē), Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 

kas sastāv no 50 (piecdesmit) m2 platībā, nomu. 

2. Administratīvās nodaļas juristiem noslēgt rakstisku vienošanos (lēmuma pielikumā) par 

zemes nomas līguma izbeigšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt SIA“DD 

ENTERTAINMENT” uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.29 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Saules iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro vai nav minētajā gadījumā izsole. 

Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane izskaidro, ka viņam ir 

piespiedu noma, tādēļ nav nepieciešama izsole. 

Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa papildina, ka nodrošinājums ir pirmā iemaksa, jo 

īpašumu vēlas pirkt uz nomaksu. 

N.Līcis noskaidro cik ilgā laikā ir jāveic maksājums. 

S.Veismane atbild, ka 5 gadu laikā. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts /vārds, uzvārds/, 2021.gada 

10.jūnija iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums atļaut izpirkt zemi Saulkrastos, 

Saules iela 3, kas pieder Saulkrastu domei, ar pirmo iemaksu 20% apmērā no tirgus vērtības piecu 

gadu laikā. 

Izskatot Iesniegumu, un Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:  

1) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000543819 (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma – zemesgabala Saules 

iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 003 0741, ar platību 957 m2, 

īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība (Žurn.Nr.300003837008, lēmums 16.04.2015, 

tiesnese Everita Ancāne). Īpašums apgrūtināts ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritoriju – 0,0957 ha, un zemes īpašniekam 

nepiederošu būvi vai būves daļu (citai personai piederoša ēka (būve), kadastra apzīmējums: 

8013 003 0741 001). 

2) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000607716, nekustamā īpašuma (būves – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

8013 003 0741 001) Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 

503 0020, īpašnieks – /vārds, uzvārds/, personas kods [..], pamats: 2018.gada 26.marta 
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mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) un Saulkrastu novada 

būvvaldes 2020.gada 23.marta akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

(Žurn.Nr.300005237598, lēmums 04.12.2020. tiesnese Ināra Zariņa). Būve saistīta ar 

zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0741). 

3) Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 31.un 

34.punktu, un Domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.531 (sēdes prot.Nr.5/2018§5) “Par 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, 2018.gada 8.maijā starp Domi un 

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

2028.gada 30.aprīlim.  

4) Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemesgabala Saules 

iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ar platību 957 m2 kadastrālā vērtība ir EUR 13618,00. 

5) Pamatojoties uz SIA “Grant Thornton Baltic” vērtējumu “Apbūvēta zemesgabala 

Saulkrastu novada Saulkrastos, Saules ielā 3 (kad.Nr.8013 003 0741) novērtējums”, 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ar platību 957 m2 , kas atrodas Saulkrastu 

novada Saulkrastos, Saules ielā 3 (kadastra Nr.8013 003 0741), patiesā vērtība, atbilstoši 

situācijai īpašumā, 2021.gada 27.aprīlī, aprēķināta EUR 14 800,00 (četrpadsmit tūkstoši 

astoņi simti euro 00 centi). 

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

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

nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Grant Thornton Baltic” sniegto pakalpojumu 

nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā (06.05.2021. Rēķins Nr.V-2020/2021 204169). 

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

atsavināšanai un atsavina saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu (turpmāk – 

Atsavināšanas likums), ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi. 

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

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

daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu, ko veido 

nekustamā īpašuma tirgus vērtība, ko pašvaldības piederošam nekustamam īpašumam – 

zemesgabalam Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteicis sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs – SIA „Grant Thornton Baltic”,  atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas 

nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 5 (pieciem) gadiem. 

Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu. 

Iesnieguma iesniedzējs, /vārds, uzvārds/, izteicis vēlmi pirkt zemesgabalu Saules iela 3, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, uz nomaksu, iemaksājot pirmo iemaksu 20% no pirkuma maksas. 
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Aprēķinot pirmo iemaksu (20%) no pirkuma  maksas tā ir EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit euro 00 centi). 

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

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

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

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

kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tam atsavināšanas paziņojumu.  

Noteiktajā termiņā, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1 panta otrajai daļai, pirmpirkuma 

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

minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 

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

to. 

Atsavināšanas likuma 44.1 panta piektā daļa noteic, ka pārdodot apbūvētu publiskas 

personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem. Par 

atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 

un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus 

iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava 

vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam. 

Konkrētajā gadījumā, atsavināšanas paziņojumā Dome norādīs, ka vēlas piemērot 

atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu ar atlikto maksājumu (pārdošana uz nomaksu) līdz 

5 (pieciem) gadiem, iemaksājot nodrošinājumu – 20% apmērā no pirkuma cenas.  
Zemes nomnieks – /vārds, uzvārds/ atbilst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

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

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas 

nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

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

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

vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir izveidojušās piespiedu nomas 

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

dzīvojamā māja, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā, nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un to nav nepieciešams saglabāt 

pašvaldības īpašumā, tādējādi zemesgabalu lietderīgāk ir nodot atsavināšanai. 

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

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

ceturtās daļas 4. un 8.punktu, 36.panta trešā daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 

44.panta piekto daļu, 44.1 panta otro un piekto daļu, Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu 

Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, SIA “Grant Thornton Baltic” 

2021.gada 3.maija “Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Saulkrastu novada 

Saulkrastos, Saules ielā 3 (kadastra Nr.8013 003 0741) patieso vērtību”, atbilstoši Saulkrastu 

novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumam 

(protokols Nr.1/2021§6), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Saules iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 003 0741, 957 m2 platībā (turpmāk – 

zemesgabals). 

2. Apstiprināt SIA „Grant Thornton Baltic” noteikto zemesgabala brīvo cenu (tirgus vērtību) 

EUR 14 800,00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

nodrošinājumu EUR  EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 centi) 

apmērā (20% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas), un nekustamā īpašuma pirkuma 

cenas daļu – EUR 11840,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 00 centi). 

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

(viens simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā. 

5. Atzīt ēkas (būves) – dzīvojamās mājas īpašuma Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 

novads, kadastra Nr.8013 503 0020, īpašnieku – /vārds, uzvārds/ par zemesgabala 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 

6. Noteikt, ka nekustamais īpašums Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, tiek 

atsavināts ar atlikto maksājumu līdz 5 (pieciem)  gadiem, par atlikto maksājumu pircējs 

maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 (nulle 

komats viena) procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

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

pieņemšanas nosūtīt zemesgabala Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

numurs 8013 003 0741, Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot to atsavināt 

būves (dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8013 003 0741 001) īpašniekam – 

/vārds, uzvārds/.   

8. Ja /vārds, uzvārds/ Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā (četru mēneša laikā no 

Atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) sniedz atbildi un lūdz noslēgt nekustamā 

īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Saulkrastu novada 

domes norēķinu kontā samaksā – avansu 20% no pirkuma maksas, Saulkrastu novada 

domes Administratīvai nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Saules iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, ar kadastra numuru 8013 003 0741, nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanu uz 5(pieciem) gadiem (Pielikumā – Nomaksas pirkuma līgums).  

9. Noteikt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas termiņu – viens 

mēnesis no lēmuma spēkā stāšanas dienas. 

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

nekustamā īpašuma nodrošinājumu, nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma apmaksas 

grafiku, iekļaujot tajā ar atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus EUR 181,50 (viens 

simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā. 

11. Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no pašvaldības 

grāmatvedības bilances nekustamo īpašumu Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

kadastra numurs 8013 003 0741 (kartiņas Nr.7853, sākotnējā vērtība 13616.88 EUR,  un 

līdz līguma noslēgšanai uzskaitīt Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

12. Pēc līguma noslēgšanas izslēgt no Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai un līdz 

nostiprinājuma lūguma saņemšanai uzskaitīt  grāmatvedības zembilancē nekustamo 

īpašumu Saules iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 003 0741, 

kods 7853. 
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13. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.30 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome 2019.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.1032 “Par 

detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu” (Prot. Nr.6/2019§18) un 

apstiprināja darba uzdevumu.  

2020.gada 25.novembrī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr.2027 “Par 

detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A, Saulkrastos, nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai” (Prot.Nr.35/2020§9). Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 

2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 25.janvārim. Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, 

publiskās apspriešanas pasākumi nenotika. 2021.gada 27.janvārī Saulkrastu novada dome pieņēma 

lēmumu Nr.2105 “Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A darba uzdevuma termiņa 

pagarināšanu un publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu” (Prot. Nr.2/2021§5), nosakot 

publiskās apspriešanas termiņu 2021.gada 1.marts. Ārkārtējā situācija valstī turpinājās. 2021.gada 

31.martā, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, Saulkrastu 

novada dome pieņēma lēmumu Nr.2206 “Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A 

publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā” (Prot. Nr. 7/2021§36). Publiskā 

apspriešana neklātienes formātā notika no 2021.gada 6.maija līdz 2021.gada 6.jūnijam.  

Par izstrādāto detālplānojuma redakciju saņemti pozitīvi institūciju atzinumi. 

Detālplānojums izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam un normatīvo aktu prasībām. 

Saskaņā ar izstrādāto detālplānojuma projektu, kas iesniegts un izskatīts pašvaldībā, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

119.1.punktu un atbilstoši 2021.gada 14.jūlija Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

atzinumam (Prot. Nr. 1/2021§7),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A projektu. Ar detālplānojuma 

paskaidrojuma rakstu, apbūves noteikumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts 

vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības  tīmekļa vietnē 

www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada būvvaldē Saulkrastos, Raiņa ielā 8, 101.kabinetā.  

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju 

atbilstoši administratīvā līguma projektam (pielikumā) sešu nedēļu laikā pēc lēmuma 

stāšanās spēkā. 

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē 

un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Novada Ziņas”.  

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/


12 

 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

5. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Lēmums Nr.31 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par detālplānojuma “Pēterupes līči” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

2021.gada 24.februārī Saulkrastu novada dome  pieņēma lēmumu Nr.2137 “Par 

detālplānojuma “Pēterupes līči” izstrādes uzsākšanu” (Prot.Nr.4/2021§10), kas ietver nekustamo 

īpašumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80330033057, “Celmi”, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads. Saulkrastu novada domē iesniegts un izskatīts detālplānojuma projekts.  

Pamatojoties uz iesniegto detālplānojuma projektu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

dokumentiem” 109.1.punktu, kas nosaka, ka nodot detālplānojuma projektu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 

par trijām un ne garāku par sešām nedēļām un atbilstoši 2021.gada 14.jūlija Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (protokols Nr.1/2021§8),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma “Pēterupes līči” 

projektu. 

2. Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiku noteikt ne īsāku par trijām un ne garāku par 

sešām nedēļām  

3. Paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu publicēt portālā www.geolatvija.lv, 

informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā 

www.saulkrasti.lv . 

 

Lēmums Nr.32 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot SIA ,,Rīgas mērnieku biroja” zemes ierīkotāja 06.07.2021. iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 77, 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, 29.06.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 455 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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“Adresācijas noteikumi” 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās 

izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 

projektu, 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 un atbilstoši 14.07.2021. Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumam (Prot. 1/2021§10), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (R.Jēkabsons), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “Rīgas mērnieku biroja” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Rīgas iela 77, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kad.Nr.80130030402). (pielikums 

Nr.1). 

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

apz.80130030349, - Rīgas iela 77A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. Noteikt 

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0.1403 ha. Zemes 

gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt adresi zemes ierīcības projektā zemes gabalam Nr.1, ēkām un būvēm, kad.apz. 

80130030346, – Rīgas iela 77, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160. Noteikt lietošanas 

mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, platība 0.8075 ha. Zemes gabala 

platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei rēķinu par vienas adreses piešķiršanu 

elektroniski nosūtīt SIA “Rīgas mērnieku birojs” uz e-pastu: info@rmb.lv. Pēc maksājuma 

uzdevuma saņemšanas, kas apliecina samaksu par adreses piešķiršanu, lēmumu 

elektroniski nosūtīt SIA “Rīgas mērnieku birojs”. 

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.33 protokola pielikumā. 

  

§9 

Par pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, 29/512 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 12.aprīlī saņemts /vārds, 

uzvārds/ Apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājums (turpmāk – Ierosinājums) ar lūgumu 

atsavināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu/piekrītošu zemesgabalu: adrese – Krasta iela 

21, Saulkrasti, kadastra numurs 80130010366, 29/512 domājamās daļas, jo uz zemesgabala 

atrodas zemesgrāmatā ierakstītas un atsavināšanas ierosinātāja īpašumā esošas būves ar adresi 

Krasta iela 21 – 12, Saulkrasti, kadastra apzīmējums 80130010366001 (dz.12) un 

80130010366002, 29/512  domājamās daļas. Ierosinājums izskatīts 2021.gada 14.aprīļa 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdē. Atbilstoši Komitejas 

atzinumam, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, tika 

mailto:info@rmb.lv
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uzsākts Saulkrastu novada pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma (zemes) Krasta iela 21, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, 29/512 domājamās daļas atsavināšanas process. 

Izskatot Ierosinājumu, un Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

7) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5222 

II.daļas 1.iedaļas 30.1.ierakstu (turpmāk – Zemesgrāmata), nekustamā īpašuma – 

zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130010366, 

29/512 domājamās daļas no 3429 m2 platības, īpašnieks ir Saulkrastu novada pašvaldība 

(Žurn.Nr.300003467338, lēmums 17.07.2013, tiesnese Jolanta Līvena). Īpašums 

apgrūtināts ar: 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 13 m aizsargjoslu 0,04 km – 0,013 

ha; 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 5 m aizsargjoslu 0,05 km – 0,026 ha; 0,4 kV 

elektrisko tīklu kabeļlīnijas 2m aizsargjoslu 0,04 km – 0,006 ha, Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča 5 km ierobežotas saimnieciskās darbības joslu – 0,3428 ha. Uz zemes gabala 

29/512 domājamām daļām atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves ar kadastra 

apzīmējumu 8013 001 0366 001 un 8013 001 0366 002  29/512 domājamās daļas. 

8) Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5222 

II.daļas 1.iedaļas 38.1.ierakstu, nekustamā īpašuma – uz 29/512 domājamām daļām no  

dzīvojamās ēkas (dzīvoklis Nr.12) un palīgceltnes (šķūņa) ar adresi: Krasta iela 21, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numuru 80130010366, īpašuma tiesība nostiprināta 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], pamats: 1994.gada 13.janvāra pirkuma līgums 

(Žurn.Nr.300004940871, lēmums 23.08.2019, tiesnese Ināra Zariņa).  

9) Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31.un 

34.punktu, un Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 27.decembra 

lēmumu (sēdes prot.Nr.17§13) “Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/”, 

2013.gada 10.janvārī starp Domi un /vārds, uzvārds/ noslēgts zemes nomas līgums. Zemes 

nomas līgums ir spēkā līdz 2023.gada 9.janvārim.  

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

zemesgabala 29/512 domājamās daļas Krasta iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

kadastrālā vērtība ir EUR 2185,65. 

11) Pamatojoties uz SIA “Grant Thornton Baltic”  “Apbūvēta zemesgabala Saulkrastu novada, 

Saulkrastos, Krasta iela 21 (kad.Nr.8013 001 0366) 29/512 domājamo daļu novērtējums”, 

nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Saulkrastu novads, Saulkrastos, Krasta ielā 

21 (kadastra Nr.8013 001 0366) 29/512 domājamo daļu (platība 192,44 m2), tirgus vērtība, 

atbilstoši situācijai īpašumā 2021.gada 27.aprīlī, aprēķināta EUR 3500,00 (trīs tūkstoši 

pieci simti euro 00 centi). 

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

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

nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Grant Thornton Baltic” sniegto pakalpojumu 

nekustamā īpašuma vērtības noteikšanā (06.05.2021. Rēķins Nr.V-2020/2021 204169). 

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

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

atsavināšanai un atsavina saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu (turpmāk – 
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Atsavināšanas likums), ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi. 

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

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

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

nekustamā īpašuma tirgus vērtība, ko noteicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs – SIA 

„Grant Thornton Baltic,  atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

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

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

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

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

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

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

pārdošanu par brīvu cenu ar tūlītēju samaksu. 

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

4.punkta personu lokam - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas 

nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) 

daļai, un 8.punkta personu lokam, tas ir, kuram atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī 

persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

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

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

vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir izveidojušās piespiedu nomas 

attiecības, līdz ar to, zemesgabals 29/512 domājamo daļu apmērā, uz kura atrodas citai personai – 

/vārds, uzvārds/ piederošu ēku 29/512 domājamās daļas, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas 

Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

un to nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā, tādējādi zemesgabala 29/512 domājamās 

daļas lietderīgāk ir nodot atsavināšanai. 

Noteiktajā termiņā, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1 panta otro daļu, pirmpirkuma 

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

minētā persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 

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

to. 

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

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

ceturtās daļas 4. un 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, 44.panta ceturto daļu, 

44.1 panta otro daļu, SIA “Grant Thornton Baltic” 2021.gada 3.maija vērtējumu “Par nekustamā 

īpašuma – apbūvēta zemesgabala Saulkrastu novada Saulkrastos, Krasta ielā 21 (kadastra 

Nr.80130010366) 29/512 domājamo daļu tirgus vērtību”, atbilstoši Saulkrastu novada domes 

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumam (protokols 

Nr.1/2021§11), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Saulkrastu novada 

pašvaldībai piederoša zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

Nr.8013 001 0366, 29/512 domājamo daļu no 3429 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 

centi) apmērā. 

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

100% (viens simts procenti) EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā. 

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

(viens simts astoņdesmit viens euro 50 centi) apmērā. 

5. Atzīt būvju (dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8013 001 0366 001, un šķūņa ar 

kadastra apzīmējumu 8013 001 0366 002) 29/512 domājamo daļu, ar adresi: Krasta iela 

21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, īpašnieku – /vārds, uzvārds/, personas kods [..], par 

zemesgabala pirmpirkuma tiesīgo personu. 

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

pieņemšanas nosūtīt zemesgabala Krasta iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 

numurs 8013 001 0366, Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot to atsavināt 

būvju (dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8013 001 0366 001, un šķūņa ar kadastra 

apzīmējumu 8013 001 0366 002) 29/512 domājamo daļu īpašniekam – /vārds, uzvārds/.   

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

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

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

zemesgabala atsavināšanas procedūru saistītos izdevumus, Atsavināšanas paziņojumā 

noteiktajā apmērā, Saulkrastu novada domes Administratīvai nodaļai organizēt pirkuma 

līguma noslēgšanu (2. pielikums).  

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, un rēķinu par atsavināšanas procedūras saistītiem 

izdevumiem. 

9. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt nekustamā īpašuma Krasta iela 21, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, 29/512 domājamās daļas, no īpašuma ieguldījumi (konts 1511) un 

iekļaut kontā 2132 (krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanā). 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

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

adresi: /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.34 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par zemes īpašuma “Brankšas” zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome izskatīja /vārds, uzvārds/, personas kods [..], pilnvarotās personas 

/vārds, uzvārds/, personas kods [..], (pilnvara Nr.1641, 08.06.2021., notāre Iluta Sauliete) 

iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt īpašumu „Brankšas”, Gāršmuiža, Sējas pagasts, Saulkrastu 

novads, (kadastra Nr. 8092-001-0013), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8092-001-

0014 atsevišķā īpašumā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0013 sadalot trīs 
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daļās. Iesniegumam pievienots sadalījuma grafiskais pielikums un Universālpilnvaras kopija. 

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka īpašums „Brankšas”, Gāršmuiža, Sējas 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8092-001-0013, reģistrēts zemesgrāmatā un sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8092-001-0013 (platība 68,63 ha) un 8092-001-

0014 (platība 2,09 ha). Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-001-0013 atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L) un Meža 

teritorijā (M), kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2,00 ha. 

Ņemot vērā visus ar lietu saistītos materiālus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma II 

nodaļas „Zemes ierīcības projekta izstrāde” 8.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Sējas novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2/2013„Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un atbilstoši 14.07.2021. Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (Prot.1/2021/§15), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamajam īpašumam “Brankšas”, Gāršmuiža, Sējas pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8092-001-0013, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80920010013 zemes ierīcības projektu. 

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

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam /vārds, uzvārds/ uz 

elektronisko 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.35 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome izskatīja SIA “A Komanda”, reģ. Nr.40003702692, sertificētas 

zemes ierīkotājas, sertifikāta Nr. AA0038, iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumam “Lauri 3”, 

Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8092-007-0525, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8092-007-0525 (platība 0,9599 ha). 

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts: Sējas novada dome 2021. gada 18. maijā 

pieņēma lēmumu Nr.6., 3.§, p. 6. “Par zemes īpašuma ''Lauri 3” sadali”. Tika izstrādāts zemes 

ierīcības projekts īpašumam “Lauri 3” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092-007-0525, 

platība 0,9599 ha, lai sadalītu īpašumu.  

Izvērtējot Saulkrastu novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums”, 29.06.2021. Ministru kabineta 
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noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, 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 un atbilstoši 14.01.2021. Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (Prot. 1/2021§16), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “A Komanda”, reģ. Nr.40003702692, sertificētas zemes ierīkotājas, 

sertifikāta Nr. AA0038, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam 

īpašumam “Lauri 3”, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  8092-007-0525. 

2. Apstiprināt zemes īpašumam, kas zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.1 ar plānoto 

zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-007-0608, platība 0,4800 ha, zemes lietošanas 

mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601). 

3. Apstiprināt zemes īpašumam, kas zemes ierīcības projektā apzīmēts kā Nr.2 ar plānoto 

zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-007-0609, platība 0,4799 ha, zemes  lietošanas 

mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK 0601).  

4. Saglabāt esošā zemes īpašuma “Lauri 3,” Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, 

sastāvā zemes vienību Nr.1 ar plānoto zemes vienības kadastra apzīmējumu 8092-007-

0608. 

5. Piešķirt adresi “Valteri”, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142, 

jaunizveidotai zemes vienībai, kura zemes ierīcības projektā apzīmēta kā zemesgabals Nr. 

2, ar plānoto kadastra apzīmējumu 8092-007-0609, platība 0,4799 ha. 

6. Jaunizveidotiem zemes gabaliem apgrūtinājumi atbilstoši Sējas novada teritorijas 

plānojumam un zemes ierīcības projektā paredzētajiem. 

7. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

8. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt SIA “A 

Komanda” uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/. 

9. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi. 

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

rajona tiesā Rīgā, Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, LV-1007, atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 189. pantā noteiktajam. 

 

Lēmums Nr.36 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par bijušā Sējas novada un Saulkrastu novada Sociālo dienestu reorganizāciju 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Petrova informē, ka Sociālo jautājumu komiteja atbalstīja minēto jautājumu. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojoties Sējas novada un Saulkrastu 

novada pašvaldībām, izveidojusies situācija, ka uz šo brīdi jaunizveidotajā Saulkrastu novadā 

pastāv divi sociālie dienesti kā divas atsevišķas iestādes. Lai turpmāk nodrošinātu vienotu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu jaunizveidotā Saulkrastu novada iedzīvotājiem, socālie dienesti 
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reorganizējami, pievienojot Sējas novada Sociālo dienestu Saulkrastu novada sociālajam 

dienestam. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

6.punktu, “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 10.panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās 

daļas 2.punktu un ceturtās daļas 1.punktu, Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejas 

atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§5),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 31.08.20210 likvidēt Sējas novada Sociālo dienestu (iestādes reģ.Nr. 90009392055, 

juridiskā adrese: “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142), pievienojot to Saulkrastu  

sociālajam dienestam (iestādes reģ.Nr. 90009270339, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160), kā rezultātā pievienojamā iestāde - Sējas novada 

Sociālais dienests, beidz pastāvēt. 

2. Ar 01.09.2021. izveidot Saulkrastu novada pašvaldības pakļautībā esošu iestādi  Saulkrastu 

novada Sociālais dienests (iestādes reģ.Nr. 90009270339, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160). 

3. Noteikt, ka Saulkrastu novada Sociālais dienests ir Sējas novada pašvaldības Sociālā 

dienesta tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, tajā skaitā, darba tiesisko attiecību, mantas, 

finanšu līdzekļu, funkciju, pārņēmēja. 

4. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot Sociālo dienestu 

reorganizēšanas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot minēto 

iestāžu vadītājus. Komisijai izstrādāt reorganizācijas plānu, koordinēt reorganizācijas 

procesu, veicot visas nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā 

un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šā lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Saulkrastu 

domes lēmumu projektu sagatavošanu. Līdz 2021.gada 31.augustam nodrošināt Sējas 

novada pašvaldības Sociālo dienesta un Saulkrastu sociālā dienesta: 

4.1. materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju; 

4.2. mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu;  

4.3. bilancē esošās mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Saulkrastu novada 

Sociālajam dienestam. 

5. Sējas novada pašvaldības Sociālā dienesta likvidācijas procesu beigt līdz 2021.gada 

1.septembrim.  

6. Noteikt vienotā Sociālā dienesta nosaukumu – “Saulkrastu novada Sociālais dienests”. 

7. Apstiprināt “Saulkrastu novada Sociālā dienesta” nolikumu (1.pielikums). Nolikums stājas 

spēkā ar 01.09.2021. 

8. Apstiprināt Saulkrastu novada Sociālā dienesta amatu sarakstu (2.pielikums). 

9. Saulkrastu novada Sociālajam dienestam nodrošināt izmaiņu veikšanu Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ievērojot lēmuma 1.un 2.punktā noteikto. 

10. Administratīvajai nodaļai nodrošināt izmaiņu veikšanu Uzņēmumu reģistra Publisko 

personu un iestāžu sarakstā.  

11. Administratīvajai nodaļai pēc reorganizācijas pabeigšanas sagatavot grozījumus 

pašvaldības nolikumā. 

12. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

13. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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Lēmums Nr.37 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" nosaukuma maiņu 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga informē, ka tika saņemts Saulkrastu novada pedagogu iesniegums, par skolas 

nosaukuma maiņu uz Saulkrastu novada vidusskolu. Ziņo, ka maiņa ir nepieciešama, lai skola 

justu piederību novadam un būtu atpazīstama. 

J.Grabčiks papildina, ka bija liela pedagogu aktivitāte minētajā jautājumā par skolas nosaukuma 

maiņu uz Saulkrastu novada vidusskola. 

S.Ancāne informē, ka iepriekšējā sasaukumā balsoja par skolas nosaukumu “Vidzemes jūrmalas 

vidusskola”, kurš bija kompromiss starp abām skolām. Ziņo, ka šoreiz atturēsies balsojumā, jo 

uzskata, ka nosaukums “Vidzemes jūrmalas vidusskola” varētu būt konkurētspējīgs Latvijā kā 

vidusskolas statusa skola. 

R.Jēkabsons informē, ka no iedzīvotājiem ir dzirdējis, ka būtu nepieciešams saglabāt iepriekšējo 

nosaukumu, kā Saulkrastu novada vidusskolu. 

N.Līcis informē ka jautājums bija komplicēts, jo viedokļi, par nosaukuma maiņu, ļoti dalījās. 

A.Dulpiņš atbalsta nosaukuma maiņu un piebilst, ka abas skolas līdz šim ir Latvijas mērogā bijušas 

atpazīstamas ar labiem darba sasniegumiem, un ierosina nākotnē izskatīt iespēju, ka zem 

Saulkrastu vidusskolas nosaukuma atstāt Zvejniekciema identitāti. 

Diskusija par skolas vietas nosaukuma norādīšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis un T.Turlajs. 

 

Saulkrastu novada dome 2021.gada 6. jūlijā un 12.jūlijā saņēma divus iesniegumus no 

pašvaldības izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” kolektīva ar lūgumu mainīt 

izglītības iestādes nosaukumu uz “Saulkrastu novada vidusskola”, lai veicinātu izglītības iestādes 

atpazīstamību, identitāti un piederību novadam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 24.panta otro daļu, 

26.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu 

Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

komitejas 14.07.2021. atzinumu (protokols Nr.1/2020§8), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt vispārējās vidējās izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” (reģ.Nr. 

4313903454, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., LV-2161) nosaukumu uz “Saulkrastu novada vidusskola”. 

2. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums 2021.gada 26.maija nolikumā “Vidzemes 

jūrmalas vidusskolas nolikums”” (pielikumā). Noteikumi stājas spēkā ar lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

3. Uzdot izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” p.i. Oksanai Vanagai veikt 

grozījumus izglītības iestādes reģistrācijas datos. 

4. Administratīvajai nodaļai pēc lēmuma pieņemšanas nodrošināt izmaiņu veikšanu 

Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. 

5. Lēmums tājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
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Lēmums Nr.38 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājas 

14.07.2020. iesniegumu un tam pievienoto Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada publisko 

pārskatu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu, 05.05.2010. MK noteikumu Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atbilstoši Tautsaimniecības, attīstības 

un vides komitejas sēdes atzinumam (prot. Nr. 1/2021§4), Sociālo jautājumu komitejas sēdes 

atzinumam (prot. Nr.1/2021§12), Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 

atzinumam (prot. Nr.1/2021§4) un Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.1/2021§4), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu (pielikumā). 

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļai Saulkrastu novada 

pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata elektronisko versiju nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv (sadaļa 

„Publikācijas un pārskati” – „Publiskie gada pārskati” - „Pašvaldību publiskie gada 

pārskati”). 

3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt 

paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu novada domes ziņas” par 

apstiprināto Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu, kā arī publicēt 

2020.gada publisko pārskatu Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.sulkrasti.lv. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.39 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim M.Iekļavam 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk –Pašvaldība), 2021.gada 12.jūlijā saņemts Māra 

Iekļava iesniegums (turpmāk – iesniegums), ar kuru lūgts atļaut savienot Skultes ostas valdes 

locekļa amatu ar šādiem amatiem: 

1) SIA “Komunāltehnika”, Reģ.Nr.40103153774, valdes loceklis; 

2) Saulkrastu novada domes deputāts.  

Izskatot M. Iekļava iesniegumu un izvērtējot Pašvaldībai pieejamo informāciju, Pašvaldība 

konstatē:  

http://www.varam.gov.lv/
http://www.sulkrasti.lv/
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1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.jūlijā ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 15 

“Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu” 

(Prot.Nr.2/2021§14), ar kuru M.Iekļavs tika iecelts par Skultes ostas pārvaldes 

priekšsēdētāja vietnieku. Līdz ar to, Saulkrastu novada dome, atbilstoši Likuma 7.panta 

piektajai daļai, lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

3. Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 

amatā. 

4. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot likuma 7. panta (…) piektajā (…) daļā noteiktos speciālos amatu 

savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar 

diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem 

citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms 

pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā 

amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai. Pašvaldība konstatē, ka attiecīgo amatu savienošana ir tiesiski pieļaujama, jo no 

iesniegumā un Pašvaldības rīcībā esošās oficiālās  informācijas konstatējams, ka M.Iekļavs 

neieņem vairāk kā divus citus algotus vai citādi atlīdzināmus amatus citās publiskas 

personas institūcijās, līdz ar to papildus informācija nav pieprasāma.  

5. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās daļas 

1.punktu, Pašvaldība secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar SIA 

“Komunāltehnika”, Reģ.Nr.40103153774, valdes locekļa amatu un Saulkrastu novada domes 

deputāta amatu neradīs interešu konfliktu, netraucēs tiešo darba pienākumu pildīšanai un ir tiesiski 

pieļaujama atbilstoši Likumā noteiktajiem ierobežojumiem.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, M.Iekļavam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes 

ostas pārvaldes valdes locekļa amatu vai citus ieņemamos amatus, pastāv iespēja, ka M.Iekļavs 

var nonāk interešu konflikta situācijā vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot 

Likumā noteiktos ierobežojumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro trīs daļu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 

8.1 panta piektās daļas 1.punktu, M.Iekļava 12.07.2021. iesniegumu (reģ.12.07.2021. ar reģ. nr. 

8.10.4/2021/IN165), Saulkrastu novada domes 2021.gada 14.jūlija Finanšu komitejas atzinumu 

(Prot. 1/2021§3),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga, R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, 

T.Turlajs), „PRET” -1 (G.Liepiņš), „ATTURAS” – 1 (M.Iekļavs), 
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NOLEMJ:  

1. Atļaut M.Iekļavam savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar šādiem 

amatiem: 

1.1. SIA “Komunāltehnika”, Reģ.Nr.40103153774, valdes loceklis; 

1.2. Saulkrastu novada domes deputāts.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu M.Iekļavam uz adresi: 

/adrese/, vai nodot personīgi.   

 

Lēmums Nr.40 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par grāmatvedības datorprogrammu 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš izsaka savu viedokli par nepadarītajiem darbiem reformas ietvarā. 

Diskusija par terminu - varas centralizācija un Klientu apkalpošanas centra darbību novadā. 

Diskusijā piedalās R.Jēkabsons, G.Liepiņš, J.Grabčiks un N.Līcis. 

 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajā dokumenta “Metodika 

2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” 

(pieejama:https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai)  

22.1. punktā “Novada pašvaldības grāmatvedības organizēšana”) noteikts, ka pašvaldības domei 

jānosaka, kādu grāmatvedības programmatūru izmantos grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai. 

Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju” (turpmāk – Noteikumi) 36.punktā noteikts, ka grāmatvedības 

datorprogrammai jābūt tādai, lai nodrošinātu: 

1) ierakstu reģistra (system log) informācijas saglabāšanu par katru iegrāmatojumu vai 

iegrāmatojuma labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī 

iegrāmatojuma veicēju; 

2) grāmatvedības (grāmatvedības informācijas datorsistēmu) datu ierakstīšanu formātos 

MS Excel, dBase/FoxPro, Text Report files, Flat files vai ODBC data sources normatīvajos aktos 

paredzētās revīzijas (audita) vai pārbaudes veikšanai – lai būtu iespējams pēc dažādiem kritērijiem 

atlasīt ierak-stus un iegrāmatojumus, izsekot saimnieciskajiem darījumiem un pārliecināties par 

grāmatvedības sniegtās informācijas patiesumu; 

3) iespēju elektroniski sagatavotos attaisnojuma dokumentus un grā-matvedības reģistrus 

atlasīt ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai, ierakstīt attiecīgajos informācijas nesējos un uzglabāt 

Elektronisko dokumentu likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos elektronisko dokumentu 

glabāšanas noteikumos noteiktajā kārtībā, saglabājot to satura autentiskumu un salasāmību likumā 

"Par grāmatvedību" noteiktajā glabāšanas laikā; 

4) elektroniski sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra datu attēlu 

un izdruku; 

5) elektroniski sagatavoto attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru rezerves 

kopēšanu. 

Saulkrastu novada dome izmantoja grāmatvedības datorprogrammu “Horizon”, bet Sējas 

novada dome – datorprogrammu “Pakalns”. Atbilstoši abu datorprogrammu tehniskajiem 

raksturojumiem, to funkcionalitāte ir atbilstoša Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, bet ņemot 

vērā pašvaldību apvienošanu, kā rezultātā būtiski palielinās datu apjoms un datorprogrammas 

“Horizon” paplašinātā funkcionalitāte, turpmākajai grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai 

https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai
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lietderīgi izmantot grāmatvedības programmatūru “Horizon” un atbilstoši Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 22.punktam, līdz 2021. gada 31. 

decembrim iestādes to uzturētajās informācijas sistēmās veic izmaiņas, kas saistītas ar šā likuma 

stāšanos spēkā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumu (protokols Nr.1/2021§5), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības datorprogramma no 2021.gada 

1.jūlija ir grāmatvedības datorprogramma “Horizon”, kas pašvaldības darbā pilnībā 

jāievieš līdz 2021. gada 31. decembrim. 

2. Noteikt, ka pašvaldības iestādes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” un Sējas 

pamatskolas ēdināšanas noliktavas uzskaitei izmantot grāmatvedības uzskaites programmu 

“Pakalns” līdz brīdim, kad dati pārnesti esošās programmās uz grāmatvedības 

datorprogrammu “Horizon”, bet ne ilgāk par 2021.gada 31.decembri.  

3. Noteikt, ka komunālo pakalpojumu uzskaiti nodrošināt grāmatvedības datorprogrammā 

“Pakalns” līdz datu pārnešanai Horizon NĪP (nekustamā īpašuma pārvaldīšana) bet ne ilgāk 

par 2021.gada 31.decembri.  

4. Noteikt, ka pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” 

grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai izmantot grāmatvedības datorprogrammu 

“Horizon”. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Lēmums Nr.41 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Petrova informē, ka Sociālo jautājumu komiteja atbalstīja minēto jautājumu. 

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts cita 

starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

Normatīvais regulējums paredz pašvaldības pienākumu piešķirt par audžuģimenē ievietotu 

bērnu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pašvaldībai ir rīcības brīvība noteikt pabalsta 

apmēru un izmaksas kārtību. Projektā ir noteikts audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam 

bērnam palīdzības apmērs, palīdzības veidi un palīdzības piešķiršanas kārtība.  

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (14.07.2021.protokols 

Nr.1/2021§10) un Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§6) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 

noteikumu Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (pielikums). 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.42 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja J.Miranoviča izskaidro, ka līdz šim saistošie noteikumi tika 

publicēti pašvaldības izdevumā “Saulkrastu novada ziņas”, kas apgrūtināja darbu, jo noteikumi 

stājās spēkā pēc to publicēšanas avīzē, bet turpmāk plānots saistošos noteikumus publicēt 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kuri stāsies spēkā 2 dienas pēc publicēšanas. Informē, 

ka visus saistošos noteikumus, pakāpeniski, jāievieto minētajā vietnē. 

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts cita 

starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums “Grozījumi Oficiālo 

publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”, kas noteic, ka no 2021. gada 1. janvāra visiem 

informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to 

paskaidrojuma raksta publicēšanu. 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2020.gada 23.decembra vēstulē Nr. 

1-132/11566 Par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir 

norādījusi, ka  no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinās visu 

pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, ar 

teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez 

maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv. Ņemot vērā 

2022. gadā plānotās izmaiņas visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanā un pieejamības 

nodrošināšanā vienuviet oficiālajā izdevumā, ir lūgts izvērtēt iespēju jau 2021. gadā kā savu 

saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas vietu noteikt oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”. 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§7) likuma 

„Par pašvaldībām” 45.panta  piekto daļu,  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

https://likumi.lv/ta/id/319394-grozijumi-oficialo-publikaciju-un-tiesiskas-informacijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/319394-grozijumi-oficialo-publikaciju-un-tiesiskas-informacijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/321040
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NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par Saulkrastu novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (pielikums). 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.43 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts cita 

starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

Saistošie noteikumi nosaka pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas 

kārtību līdz 24 gadu vecumam. 

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols 

Nr.1/2021§9) un Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§8) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par 

pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas” (pielikums). 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.44 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga papildina, ka Saulkrastiem un Sējai saistošie noteikumi, 

līdz šim, bija līdzvērtīgi, un vienīgais ieviestais jauninājums ir tāds, ka tika papildināta mājokļa 

pabalsta apmēru aprēķina formula ar koeficientu 2. 

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts cita 

starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pabalstu piešķiršanas un 

izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt sociālos pabalstus, kā arī lēmumu 

par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols 

Nr.1/2021§7) un Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§9) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2021.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 2312 “Par  saistošo 

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

palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Saulkrastu novadā” (pielikums). 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.45 protokola pielikumā. 

 

§21 

Par saistošo noteikumu “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 

Saulkrastu novadā” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Petrova informē, ka Sociālo jautājumu komiteja atbalstīja jautājumu un vērš uzmanību uz 

jaunajiem sociālo pakalpojumu veidiem.  

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts cita 

starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo 

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidus, kā 

arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. 
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Pamatojoties uz Sociālo jautājumu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols 

Nr.1/2021§8) un Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§10) likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2021.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 2313 “Par saistošo 

noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2020.gada 28.oktobra saistošajos 

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

Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” (pielikums). 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

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

 

Lēmums Nr.46 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par Saulkrastu novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās 

 

Ziņo N.Līcis. 

K.Mozga informē, ka Memoranda būtība ir tāda, ka pašvaldība turpmāk respektēs un izpratīs 

sociālā darba prioritātes un nepieciešamību, atbalstīs darbiniekus, kas ir sociālā darba veicēji, un 

piemēros atbilstošus finansiālos resursus dažādu pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībai un 

pilnveidei novadā. 

J.Grabčiks noskaidro vai līdz šim netika atbalstīta sociālā joma un, ja nepieciešams Memorandam 

pievienoties, tad kāda ir tā pievienotā vērtība, un kāda ir atbildība piekrītot pievienoties tam. 

N.Līcis traktē Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo 

darbinieku biedrības vēlmi parādīt, ka viņi pastāv. 

I.Petrova uzskata, ka šāds aicinājums, parakstīt Memorandu, ir jaunu pakalpojumu plānošana 

iedzīvotājiem un aicina deputātus atbalstīt šo jautājumu. 

R.Jēkabsons uzskata, ka Memoranda atbalstīšana uzliek konkrētus pienākumus, kam nav formāls 

mērķis, jo sociālais darbs arī tiek atbalstīts bez Memoranda parakstīšanas.  

J.Grabčiks noskaidro, kādēļ būtu nepieciešams pievienoties Memorandam. 

K.Mozga skaidro, ka Memoranda būtība ir tāda, ka deputāti akceptē sociālo jomu kā vienu no 

prioritārajām, kurai sniedz atbalstu. Nenoliedz, ka pašvaldība līdz šim ir atbalstījusī sociālo jomu, 

bet salīdzinot ar citām novada pašvaldībām, Saulkrastos ir vismazākais sociālais budžets uz 1 

iedzīvotāju – 15 eiro. Informē, ka Memoranda būtība ir pievērst uzmanību sociālai sfērai un tā 

parakstīšana nozīmētu, ka pašvaldība izprot sociālās vajadzības un pakalpojumu attīstību novadā.  

 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 28.06.2021. saņemts Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības Memorands par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās (iesnieguma datums 15.06.2021.) (turpmāk – Memorands) ar aicinājumu Saulkrastu 
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novada domes deputātiem pievienoties Memorandam, ar to apliecinot izpratni par sociālā darba 

un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot apņemšanos savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam 

darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus. 

Pamatojoties uz likuma likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

9.punktu, 23.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Saulkrastu novada domes Sociālo 

jautājumu komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumu (protokols Nr.1/2021§4) un Finanšu komitejas 

2021.gada 14.jūlija atzinumu (protokols Nr.1/2021§11),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, S.Ancāne, 

T.Turlajs), „PRET” -1 (R.Jēkabsons), „ATTURAS” – 1 (J.Grabčiks), 

 

NOLEMJ:  

1. Pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās; 

2. Saulkrastu novada domei informāciju par Memoranda par sociālā darba attīstību 

pašvaldībā parakstīšanu nosūtīt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībai un 

Latvijas sociālo darbinieku biedrībai; 

3. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Kristīni Mozgu kā 

kontaktpersonu ar Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās saistīto jautājumu 

koordinēšanā; 

4. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci visu Saulkrastu novada 

domes deputātu vārdā parakstīt Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās. 

 

Lēmums Nr.47 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par telpu nodošanu lietojumā Saulkrastu novada sociālam dienestam tā funkciju 

īstenošanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

I.Petrova informē, ka līdz ar telpu nodošanu, sociālā dienesta darbinieki pieņems klientus gan 

Saulkrastos, gan Zvejniekciemā, gan Lojas ciemā “Jēņi”, gan Pabažos “Ezeriņi”. 

Diskusija par iesniegumu iesniegšanas iespējamību sociālajos dienestos. Diskusijā piedalās 

R.Jēkabsons, G.Liepiņš un N.Līcis. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Saulkrastu novada pašvaldības iestādei 

“Saulkrastu sociālais dienests” ar 2021.gada 1.septembri tiek pievienots Sējas novada pašvaldības 

sociālais dienests, reorganizācijā izveidojot vienu iestādi  “Saulkrastu novada Sociālais dienests”.  

 Ņemot vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt klientu pieņemšanas punktu Lojas un Pabažu 

ciemā, iestādei “Saulkrastu novada Sociālais dienests” ir nepieciešams nodot lietošanā telpas, kas 

atrodas Saulkrastu novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos.   

1. “Jēņi”, Lojas ciems, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs – 8092 00 

6 0104, kadastra apzīmējums – 8092 006 0104 001 (1.stāvs, telpa Nr. 116 un 

koplietošanā telpa Nr. 113); 

2.  “Ezeriņi”, Pabaži, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs – 8092 002 

0476, kadastra apzīmējums – 8092 002 0476 (telpa Nr. 4, 3 un 2).  

 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 
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– 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.  

Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā un pārvaldīšanā atrodas nekustamie īpašumi – 

“Jēņi”, Lojas ciems, Sējas pagasts, Saulkrastu novads un “Ezeriņi”, Pabaži, Sējas pagasts, 

Saulkrastu novads. Saulkrastu novada pašvaldība kā valdītājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

un ņemot vērā, ka Sociālais dienests lieto tikai daļu no nekustamajiem īpašumiem, turpina valdīt 

minētos nekustamos īpašumus un veikt visas pārvaldīšanas darbības  normatīvo aktu kārtībā.  

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

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 77.panta otro daļu, likuma “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”  6.2 panta pirmo daļu, Saulkrastu 

novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumu (Prot.1/2021§6) un 

Finanšu komitejas 2021.gada 14.jūlija atzinumu (Prot.1/2021§12) 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot iestādei “Saulkrastu novada Sociālajam dienestam” lietojumā autonomās funkcijas 

nodrošināšanai šādas nekustamo īpašumu daļas saskaņā ar Telpu lietošanas līgumu un telpu 

plāniem (Pielikums Nr.1): 

1.1. “Jēņi”, Lojas ciems, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs – 8092 

00 6 0104, kadastra apzīmējums – 8092 006 0104 001 (1.stāvs, telpa Nr. 116 un 

koplietošanā telpa Nr. 113); 

1.2. “Ezeriņi”, Pabaži, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs – 8092 

002 0476, kadastra apzīmējums – 8092 002 0476 (telpa Nr. 4, 3 un 2). 

2. Noteikt, ka 1.punktā minētie īpašumi paliek Saulkrastu novada pašvaldības valdījumā un 

pārvaldīšanā.  

3. Noteikt lietošanas termiņu no 2021.gada 1.septembra līdz brīdim, kad iestāde “Saulkrastu 

novada Sociālais dienests”  izbeidz savu darbību vai Saulkrastu novada dome pieņem 

attiecīgu lēmumu. 

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

 

Lēmums Nr.48 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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J.Miranoviča informē, ka grozījumi ir izstrādāti par to, ka apdrošināšanas polises saņem tie 

pašvaldības darbinieki, kuri strādā vismaz pusslodzi – izņemot izglītības iestāžu darbinieki, kuri 

saņem visu apdrošināšanas polisi. 

A.Dulpiņš noskaidro, ja pasniedzējs, kurš uz pilnu slodzi strādā citas pašvaldības izglītības iestādē 

un tur saņem apdrošināšanas polisi, atbrauc uz Saulkrastu skolu strādāt dažas stundas nedēļā, vai 

tas pasniedzējs saņems vēl vienu polisi. 

J.Miranoviča atbild, ka tas ir apdrošināšanas kompānijas kompetencē, bet pieņem, ja tā būtu viena 

kompānija, tad neizsniegtu divas polises, bet ja kompānijas būtu atšķirīgas, tad visticamāk 

izsniegtu. Papildus informē, ka nav tiesību kolēģiem prasīt vai nesaņem apdrošināšanu vēl kādā 

kompānijā. 

J.Grabčiks uzskata, ka darba devējam būtu jānoskaidro vai darbinieks jau saņem apdrošināšanas 

polisi, lai netiktu nelietderīgi izšķērdēta nodokļu maksātāja nauda. 

R.Jēkabsons piekrīt J.Grabčika teiktajam un papildus informē, ka noteikumos neredz, ka būtu 

noteikts, ka darbiniekam vismaz 3 mēneši būtu jānostrādā, lai saņemtu apdrošināšanas polisi. 

J.Miranoviča atbild, ka pamata noteikumos ir noteikts minētais termiņš, izskaidro, ka šajā domes 

sēdē tiek skatīti grozījumi esošajos noteikumos. Izskaidro, ka darba devējs var jautāt darbiniekam, 

vai viņam ir apdrošināšanas polise, bet viņam nebūs pienākums sniegt minēto informāciju. 

Diskusija par polises izsniegšanas kārtību. Diskusijā piedalās J.Grabčiks un J.Miranoviča. 

 

Saulkrastu novada dome 2021.gada 31.martā apstiprinājusi Saulkrastu novada domes 

iekšējos noteikumus Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums” (turpmāk – 

Atlīdzības nolikums). 

Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmā daļa 

nosaka, ka pašvaldības institūcija var apdrošināt amatpersonu (darbinieku) veselību atbilstoši tai 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Atlīdzības nolikuma 55.punkts nosaka, ka darbiniekiem ir 

tiesības saņemt apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, ieskaitot pedagogus un izglītības Iestāžu 

vadītājus, ja tam ir paredzēti līdzekļi Iestādes budžetā. Atlīdzības nolikums nenosaka kritērijus 

veselības apdrošināšanas polises piešķiršanai.  

2021.gada 15.jūnijā Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors izdeva rīkojumu Nr. 

4.4/2021/R83 “Par darba grupas izveidi” (turpmāk – Darba grupa), ar mērķi – iesniegt Saulkrastu 

novada domei priekšlikumus par veselības apdrošināšanas polises piešķiršanas kārtību un 

kritērijiem, ņemot vērā, ka šī gada apdrošināšanas polišu darbinieku sarakstu sagatavošanas 

procesā, iestāžu vadītājiem bija jautājumi attiecībā uz tiem darbiniekiem, kuriem nav pilna slodze, 

kā arī administratīvi teritoriālās reformas un atsevišķu reorganizāciju kontekstā.  

Darba grupa (protokols Nr.1, Nr.2) izstrādājusi iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 

novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada 

pašvaldības atlīdzības nolikums” projektu (turpmāk – Grozījumu projekts), kurā  ir ietverti 

kritēriji, kurām pašvaldības darbinieku kategorijām piešķiramas veselības apdrošināšanas polises.  

Grozījumu projekts paredz, ka  veselības apdrošināšanas polise tiek piešķirta visiem 

pašvaldības darbiniekiem, kuru slodze kopsummā visās pašvaldības institūcijās ir vismaz 0,5 

saskaņā ar apstiprinātajiem amatu sarakstiem, savukārt attiecībā uz pedagogiem, kuru atalgojums 

noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” – neatkarīgi no slodzes lieluma un  attiecībā uz darbiniekiem – personām ar 

invaliditāti – polise tiek piešķirta neatkarīgi no slodzes. Darba grupas ieskatā veselības 

apdrošināšanas polise piešķirama visiem pedagogiem neatkarīgi no slodzes, jo novadā šobrīd ir 

pieprasījums pēc pedagogiem, kuri strādā nepilnu, nevis pilnu slodzi, piemēram, no 1 līdz 10 

mācību stundām kādā noteiktā mācību priekšmetā, tādēļ pedagogu piesaiste ir sarežģītāka un 

veselības apdrošināšanas polise ir kā nozīmīgs bonuss pedagogu piesaistei. Tā kā pašvaldība nevar 

nodrošināt pedagogus ar citiem bonusiem kā piemēram, ar dzīvojamo telpu, Darba grupa veselības 

apdrošināšanas polisi izvirza kā alternatīvu līdzekli pedagogu piesaistei novadam. Darba grupas 
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ieskatā šāda kritērija izvirzīšana ir Domes kompetencē, jo atbilstoši Atlīdzības likumam, veselības 

apdrošināšanas polise nav obligāta sociālā garantija un Domei ir tiesības noteikt personu 

kategorijas, kurām piešķirama polise.  

Grozījumu projektā ir ietverts nosacījums, ka veselības apdrošināšanas polises darba 

tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā vai amata pilnvaru izbeigšanas gadījumā ir jāatgriež darba 

devējam. Šī brīža iepirkuma līgums ar ADB “Gjensidige” (reģ. ar nr. 5.2/2021/Li240) neparedz 

polises izpirkšanu, jo pasūtītājs (Saulkrastu novada dome), lai iegūtu maksimālo polises segumu, 

neiekļāva tehniskajā specifikācijā prasību par polises izpirkšanu, kā rezultātā polises segums, ko 

piedāvājis apdrošinātājs, nodrošina darbiniekiem pat līdz 80-90% apmaksātus pakalpojumus.   

Grozījumu projekts paredz arī darbinieku radinieku veselības apdrošināšanas  

ierobežojumu, ņemot vērā šī gada praksi, ka faktiski apdrošināmo radinieku skaits pārsniedza 10% 

no apdrošināmo darbinieku skaita. Apdrošināšanas brokera pārstāvis SIA “Partner Broker” 

(līgums ar Saulkrastu novada domi, reģ.ar nr. 5.1/2021/Li107), sagatavojot šī gada iepirkuma 

tehnisko specifikāciju (identifikācijas nr. SND/2021/15) informēja pasūtītāju, ka polises segums, 

ko pretendenti piedāvā iepirkumā lielā mērā atkarīgs no pasūtītāja izvirzītajām prasībām attiecībā 

uz apdrošināmo radinieku daudzumu un piemērojamo koeficientu, to pierāda arī  esošā 

apdrošinātāja ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle iesniegtais apliecinājums par iespējami labāku 

polises segumu, ja nebūtu paredzēts radiniekiem piedāvāt tādus pašus nosacījumus kā 

darbiniekiem.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols 

Nr.1/2021§13), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (R.Jēkabsons), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta 

iekšējos noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums” 

(pielikumā). 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.49 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu bērnu nometņu organizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja Dita Trapenciere informē, ka Izglītības un zinātnes 

ministrija ir piešķīrusi visām pašvaldībām finansējumu ar mērķi mazināt Covid-19 sekas bērniem 

un jauniešiem, un to darīt caur nometņu organizēšanu. Ziņo, ka nometnēm ir konkrētas tēmas un 

noteiktas mērķgrupas – 7-18 gadi. Informē, ka ir pieejams papildus finansējums, par kuru jau ir 

izsludināta tirgus izpēte, lai nometņu organizatori varētu pieteikties nometņu organizēšanai. 

R.Kalniņš noskaidro vai Saulkrastu pašvaldībā dzīvojošie bērni var pretendēt uz minēto 

finansējumu, ja piedalās nometnē, kura tiek organizēta citā pašvaldībā. 

N.Līcis atbild noraidoši. Izskaidro, ka nometni, par šo finansējumu, organizē pašvaldība, bērni 

privāti nepretendē. 

T.Turlajs aicina nometņu organizatoriem informāciju izplatīt plašākam iedzīvotāju skaitam. 
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D.Trapenciere izskaidro, ka tiklīdz būs zināmi, kas būs nometņu organizatori, informācija tiks 

izvietota Saulkrastu plašsaziņas līdzekļos. 

M.Iekļavs noskaidro vai tiek piedāvāts finansiāls atbalsts, ja bērns tiek sūtīts pie maksas psihologa. 

K.Mozga atbild, ka Saulkrastu novada pašvaldība sniedz psihologa pakalpojumus ikvienam 

novadā deklarētajam bērnam un, lai saņemto minēto pakalpojumu, ir jāvēršas Sociālajā dienestā 

ar iesniegumu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdē atbalstīto informatīvo 

ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku 

mazināšanai” (prot. Nr.44 47.§) un Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.348 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi valsts budžeta finansējumu 8693,00 

euro apmērā, lai nodrošinātu atbalstu 91 Saulkrastu novada, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu pilsētas 

un Sējas pagasta bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. 

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

novada domes un Valsts izglītības satura centra 19.07.2021. noslēgto sadarbības līgumu Nr.3-

2/173 un Sējas novada pašvaldības 29.06.2021. noslēgto sadarbības līgumu 187/2021 un 

Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas atzinumu (14.07.2021. protokols Nr.1/2021§14), 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

NOLEMJ:  

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

1.1.palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas - citi” par 8 693.00 EUR EKK 18.6211, 

P5263, lai realizētu programmu “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana Covid-19 

pandēmijas laikā”. 

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

2.1.palielināt izdevumu pozīciju “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana Covid-19 

pandēmijas laikā” (Struktūrvienība 0111, Projekts 5263) budžeta izdevumu plānu par 

8 693.00 EUR (EKK 2231 (Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai), lai 

segtu nometņu organizēšanas izmaksas; 

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.50 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles 06.07.2021. iesniegumu par līguma 

slēgšanu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

2021.gadā, lai turpinātu iesākto sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli 

bezdarbnieku iesaistīšanai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu,  

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra 
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noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.5 punktu un ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 

14.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1/2021§15), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvās nodarbinātības pasākumā 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot sadarbības līgumu ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu (sadarbības 

līgums pielikumā), lai veicinātu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dotu 

bezdarbniekiem iespēju iegūt un uzturēt darba iemaņas. 

2. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 31.decembrim. 

3. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas 2021.gadā ir EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro, 

00 centi). 

4. Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetā paredzēt ieņēmumus un izdevumus 

atbilstoši ekonomiskiem klasifikācijas kodiem. 

5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pasākuma darbu 

koordinētāja un pasākuma darbu vadītāja pienākumu veicējus. 

6. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru 

Aleksandru Ināru Zaharānu. 

 

Lēmums Nr.51 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro, kas sagatavos pirkuma līgumu. 

J.Miranoviča atbild, ka sagatavos Administratīvā nodaļa. 

 

Sējas novada dome 2021.gada 18.maijā pieņēma lēmumu Nr.6 “Par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Vaivariņi 125A”, Sējas novads, pārdošanu pirmajā izsolē (Prot.6. 

2.§/2.13/1.13) ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai Sējas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu - “Vaivariņi 125A”, Sējas novads, kadastra Nr.8092 001 0743, zemes platība 1703m2 un 

tika apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi. 

Ar 2021.gada 29.jūnija aktu Nr.2308383/0/2021-AKT par nekustamā īpašuma pārdošanu 

izsolē, nekustamo īpašumu “Vaivariņi 125A”, Saulkrastu novads (iepriekš Sējas novads), ar 

kadastra numuru 8092 001 0743, elektroniskā izsolē par augstāk solīto cenu 8200,00 EUR (astoņi 

tūkstoši divi simti euro) nosolījusi /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, 36.panta pirmo daļu un 

atbilstoši Saulkrastu novada domes 14.07.2021. Finanšu  komitejas sēdes atzinumam (Prot.Nr. 

1/2021§16), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vaivariņi 125A”, Saulkrastu novads (iepriekš Sējas 

novads), ar kadastra numuru 8092 001 0743, kas reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā ar Nr.100000612960, sastāvošs no zemes gabala ar kopējo platību 1703m2, 

izsoles rezultātus un 2021. gada 29.jūnija elektroniskās izsoles aktu Nr.2308383/0/2021-

AKT par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē  par augstāk solīto cenu 8200,00 EUR 

(astoņi tūkstoši divi simti euro) /vārds, uzvārds/, personas kods [..]. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar nekustamā īpašuma augstākās cenas nosolītāju /vārds, uzvārds/, 

personas kods [..]. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības uzskaites nekustamo īpašumu 

“Vaivariņi 125A”, Saulkrastu novads (iepriekš Sējas novads), kadastra Nr. 8092 001 

0743.” 

4. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

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

 

Lēmums Nr.52 protokola pielikumā. 

 

§28 

Par  grozījumiem Vidzemes jūrmalas vidusskolas pedagogu amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

   Saulkrastu novada pašvaldībā saņemts Vidzemes jūrmalas vidusskolas direktora p.i. 

O.Vanagas 09.07.2021. iesniegums Nr. 1-45.2021/60 “Par izmaiņām Vidzemes jūrmalas 

vidusskolas štatu sarakstā”, ar kuru lūgts izveidot jaunu amata vienību Vidzemes jūrmalas 

vidusskolas pedagogu amatu sarakstā– direktora vietnieks audzināšanas jomā,  kas tiks finansēts 

no Valsts budžeta mērķdotācijas,  turpmāk – iesniegums. Lai jaunizveidotājā skolā kvalitatīvi 

nodrošinātu attiecīgo sfēru un veidotu vienu pārvaldības modeli, kā arī ņemot vērā, ka šāds amats 

pirms skolu reorganizācijas nav bijis, nepieciešama šāda amata vienības izveide.  

 Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 445  „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Saulkrastu novada domes Izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 2021.gada 14.jūlija atzinumu (Prot. Nr. 

1/2021§7 un 1/2021§9) Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdes 2021.gada 

14.jūlija atzinumu (Prot. Nr. 1/2021§18), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021. gada 15.augustu veikt šādus grozījumus Vidzemes jūrmalas vidusskolas 

pedagogu amatu sarakstā, kas finansēti no Valsts budžeta mērķdotācijas: 

1.1. izveidot jaunu amata vienību „direktora vietnieks audzināšanas jomā” (prof.kods 

1345 04) ar amata slodzi “1” un mēnešalgu “1250,00” euro. 
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vidzemes jūrmalas vidusskolas direktora pienākumu 

izpildītājs.  

 

Lēmums Nr.53 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča informē, ka tiks sludināts atklāts konkurss uz vēlēšanu komisijas amatu vietām, un 

paredzēts, ka būs 7 locekļu sastāvā un pieteikšanās laiks ir līdz 31.augustam. 

N.Līcis noskaidro vai ir jālemj par esošo 2 komisiju darbības izbeigšanām. 

J.Miranoviča atbild, ka darbība tiek izbeigta līdz ar jaunā novada domes sastāva iecelšanu. 

E.Grāvītis ierosina pagarināt pieteikšanās termiņu. 

Diskusija par pieteikšanās termiņa noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis un 

J.Miranoviča. 

N.Līcis ierosina noteikt, ka pieteikties var līdz 8.septembrim. 

 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 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 Republikas pilsētu 

un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 9.pantu 

11.panta trešo daļu un ceturto daļu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 locekļiem (tai skaitā, 

komisijas priekšsēdētājs).  

2. Noteikt, ka Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus var 

pieteikt līdz 2021. gada 8. septembrim.  

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai  izsludināt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu 

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

izvietojot to redzamā vietā pie domes ēkas. 

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai nodrošināt iesniegto pieteikumu virzīšanu izskatīšanai 

domes sēdē.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.54 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par zemes vienību apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu, adreses piešķiršanu un 

adreses likvidēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

http://www.saulkrasti.lv/
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  Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ un /vārds, uzvārds/, deklarētā 

dzīves vieta /adrese/, 05.07.2021. iesniegumu par zemes vienību apvienošanu, pamatojoties uz 

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu 

Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 12.;14. un 34. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot īpašumu Inčupes iela 9 un Inčupes iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads 

(kadastra Nr. 80130030937 un 80130030919), zemes platība 0.2413 ha, izveidojot vienu 

īpašumu. Zemes kopplatība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

2. Apvienotajai zemes vienībai, ēkām un būvēm piešķirt adresi Inčupes iela 9, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV-2160, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, NĪLM kods – 0601, platība 0,2413 ha. 

3. Likvidēt adresi Inčupes iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt uz elektronisko adresi /e-pasts/ 

un /e-pasts/. 

5. Administratīvas nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt uz Valsts zemes 

dienesta 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.55 protokola pielikumā. 

 

§31 

Par Sējas pamatskolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro, kur ir PII “Bitīte” nolikums. 

N.Līcis izskaidro, ka nolikums vēl tiek precizēts. 

 

Saskaņā ar 01.07.2021 Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN1/2021 

“Saulkrastu novada domes pašvaldības nolikums”, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, 

Dome ir izveidojusi iestādes, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata, tajā skaitā, 

Sējas pamatskola un Sējas Mūzikas un mākslas skola.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības iestāžu nolikumus un Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldību 

izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, 

kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
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NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Sējas pamatskolas nolikumu (pielikums Nr.1); 

2. Apstiprināt Sējas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (pielikumā Nr.2); 

3. Uzdot Sējas pamatskolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas vadītājiem ievadīt aktuālo 

nepieciešamo informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā 

noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”. 

 

Lēmums Nr.56 protokola pielikumā. 

 

§32 

Par atļauju savienot amatus Skultes ostas pārvaldes valdes loceklim un Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam E.Grāvītim 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk –Pašvaldība), 2021.gada 20.jūlijā saņemts Ervīna 

Grāvīša iesniegums (turpmāk – iesniegums), ar kuru lūgts izvērtēt un atļaut savienot Skultes ostas 

valdes locekļa amatu un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Salacgrīvas 

ostas valdes locekļa amatu un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu (bez atlīdzības, 

amatam nav amatpersonas amata statuss).  

No iesniegumā minētā secināms, ka E.Grāvītis lūdz savienot attiecīgi Skultes ostas 

pārvaldes valdes locekļa amatu ar sekojošiem amatiem: 

1)Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

2) Salacgrīvas ostas valdes loceklis; 

3) Zemkopības ministra ārštata padomnieks (bez atlīdzības, amatam nav amatpersonas 

amata statuss),  

un attiecīgi Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar sekojošiem amatiem:  

1)Skultes ostas pārvaldes valdes loceklis; 

2) Salacgrīvas ostas valdes loceklis; 

3) Zemkopības ministra ārštata padomnieks (bez atlīdzības, amatam nav amatpersonas 

amata statuss),  

Izskatot E.Grāvīša iesniegumu un izvērtējot Pašvaldībai pieejamo informāciju, Pašvaldība 

konstatē:  

1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.jūlija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 16 

“Par Skultes ostas valdes locekļa apstiprināšanu” (Prot.Nr.2/2021§15), ar kuru E.Grāvītis 

tika iecelts par Skultes ostas pārvaldes valdes locekli.  Līdz ar to, Saulkrastu novada dome, 

atbilstoši Likuma 7.panta piektajai daļai, lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

3. Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 

amatā. 

4. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta pirmās daļas 14.punktam – domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts 

amatpersona.  

5. Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 4 

“Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” (Prot.Nr.2/2021§3), 
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ar kuru E.Grāvītis ievēlēts par priekšsēdētāja vietnieku.  Līdz ar to, Saulkrastu novada 

dome, atbilstoši Likuma 7.panta ceturtajai daļai, lemj arī par amatu savienošanas 

pieļaujamību.  

6. Likuma 7.panta ceturtā daļa nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas 

personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, citu amatu publiskas personas institūcijā un eksperta 

(konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā 

organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja  tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  

7. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot likuma 7. panta (…) ceturtajā un piektajā (…) daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu 

ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas 

amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem 

amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais 

darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai. Pašvaldība konstatē, ka attiecīgo amatu savienošana ir tiesiski 

pieļaujama, jo no iesniegumā un Pašvaldības rīcībā esošās oficiālās  informācijas 

konstatējams, ka E.Grāvītis ieņem vēl divus citus algotus vai citādi atlīdzināmus amatus 

citās publiskas personas institūcijās, līdz ar to papildus informācija nav pieprasāma.  

8. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās daļas 

1.punktu, Pašvaldība secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, Salacgrīvas ostas valdes locekļa amatu 

un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu  un attiecīgi Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka amata savienošana ar Skultes ostas valdes locekļa amatu, Salacgrīvas 

ostas valdes locekļa amatu un Zemkopības ministra ārštata padomnieka amatu neradīs interešu 

konfliktu, netraucēs tiešo darba pienākumu pildīšanai un ir tiesiski pieļaujama atbilstoši Likumā 

noteiktajiem ierobežojumiem.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, E.Grāvītim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes 

ostas pārvaldes valdes locekļa amatu vai Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, 

vai citus ieņemamos amatus, pastāv iespēja, ka E.Grāvītis var nonāk interešu konflikta situācijā 

vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos ierobežojumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu un otro trīs daļu, 7.panta ceturto un  

piekto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 8.1 panta piektās daļas 1.punktu, E.Grāvīša 19.07.2021. 

iesniegumu (reģ.20.07.2021. ar reģ. nr. 1.3/2021/IN319),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, G.Liepiņš, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, 
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S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts E.Grāvītis, 

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut E.Grāvītim savienot Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar šādiem 

amatiem: 

1.1. Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

1.2. Salacgrīvas ostas valdes loceklis; 

1.3. Zemkopības ministra ārštata padomnieks. 

2. Atļaut E.Grāvītim savienot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar 

šādiem amatiem: 

2.1. Skultes ostas valdes loceklis; 

2.2. Salacgrīvas ostas valdes loceklis; 

2.3. Zemkopības ministra ārštata padomnieks. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu E.Grāvītim uz e-pasta adresi: 

/e-pasts/.  

 

Lēmums Nr.57 protokola pielikumā. 

 

§33 

Par Sējas novada domes administratīvās komisijas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Saskaņā ar 17.12.2013. Sējas novada domes sēdes lēmumu “Par Sējas novada 

administratīvās komisijas un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 7.§), tika apstiprināts 

Sējas novada domes Administratīvā komisija nolikums (turpmāk – Nolikums). Nolikums paredz, 

ka Sējas novada domes Administratīvā komisija tiek izveidota un apstiprināta uz Sējas novada 

domes pilnvaru laiku, līdz jaunas Administratīvās komisijas sasaukšanai. Administratīvā komisija 

savas darbības organizatoriskajos jautājumos ir pakļauta Sējas novada domei. 

 Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos, Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts. Saskaņā ar 

01.07.2021. Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.2 “Par saistošo noteikumu 

“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (Prot.Nr.2/2021§1), tika apstiprināti 

saistošie noteikumi „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, kuru 17.punktā noteikts, ka lai 

veiktu atsevišķas pašvaldības funkcijas, Dome izveido šādas komisijas”, tajā skaitā, administratīvo 

komisiju. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām 61.pantam, administratīvā pārkāpuma procesa 

veikšanai, kā arī likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" 

noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju 

vismaz piecu cilvēku sastāvā. Pašvaldības dome var izveidot pašvaldības administratīvās 

komisijas apakškomisijas. Pašvaldības administratīvā komisija un apakškomisija ir lemttiesīga, ja 

tajā piedalās ne mazāk kā puse no tās sastāva. Pašvaldības administratīvās komisijas lēmumu var 

pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

sagatavotā dokumenta “Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības 

uzsākšanai” (pieejama:https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-

ieviesanai) 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības administratīvā komisija ir pastāvīga pašvaldības 

institūcija, kuras darbība nav sasaistīta ar konkrētās pašvaldības domes pilnvaru laiku. 

Administratīvā komisija turpina savu darbu arī pēc domes pilnvaru laika, vienlaikus domei 

joprojām saglabājas tiesības jebkurā brīdī mainīt kādu komisijas locekli vai visu komisiju, proti, 

https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai
https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai
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dome pilnībā saglabā kontroli par šo komisijas locekļu sastāvu arī turpmāk, Saulkrastu novada 

pašvaldībā ir izveidota administratīvā komisija, kas pildīs savas funkcijas jaunizveidotajā novadā. 

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

daļas 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Atzīt Sējas novada domes administratīvās komisijas nolikumu par spēku zaudējušu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.58 protokola pielikumā. 

 

§34 

Par Saulkrastu novada Bāriņtiesas amata saraksta apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita Brīvkalne izskaidro, ka tiek veidota jauna Saulkrastu novada 

Bāriņtiesa. Informē, ka līdz ar Administratīvās teritorijas reformu ir pieņemts Bāriņtiesas likums, 

kurā ir izmaiņas, ka Bāriņtiesa vairs nedrīkst strādāt nepilnās slodzēs vai uz noteiktām stundu 

likmēm, tikai var veikt pilnas slodzes darbu. Ziņo, ka ir iesniegusi priekšlikumu ar precizējumiem 

Bāriņtiesas amatu sarakstā, kurā, lietvedim, tiek norādīts precīzais atalgojums. 

E.Grāvītis noskaidro, vai patiešām likums nosaka, ka Bāriņtiesā nevar būt pusslodzes. 

R.Brīvkalne atbild, ka Bāriņtiesas likumā tas ir noteikts. 

J.Miranoviča citē Bāriņtiesas likuma 3.panta 21.punktu. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu precizēt pusslodzes atalgojumu lietvedim. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

J.Grabčiks noskaidro vai tiek maksāts par pilnu slodzi bez attiecīga darba un ieguldījuma. 

R.Brīvkalne atbild, ka noslodzes ir. 

Diskusija par darbinieku noslodzi un notariālo funkciju veikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

R.Brīvkalne, E.Grāvītis, J.Grabčiks un G.Liepiņš. 

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

 

Ar 2021. gada 1. jūlija Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 11 “Par 

Saulkrastu novada Bāriņtiesas izveidi” (Prot. Nr. 2/221§10), tika nolemts uzdot par pienākumu 

Saulkrastu novada domes izpilddirektoram sadarbībā ar Sējas novada bāriņtiesas un Saulkrastu 

novada bāriņtiesas priekšsēdētājiem, izveidot Bāriņtiesas struktūru un amatu sarakstu līdz 2021. 

gada 1. septembrim. Saskaņā ar likuma “Grozījumi Bāriņtiesu likuma” pārejas noteikumu 22. 

punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, jaunizveidotajā novadā tiek veidota 

jauna Bāriņtiesa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka uz bāriņtiesu priekšsēdētāja, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa 

amata vietām izsludina atklātu pretendentu konkursu, 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada Bāriņtiesas amata sarakstu (pielikumā). 

2. Uzdot personāla speciālistei izsludināt atklātu pretendenta konkursu uz bāriņtiesas 

priekšsēdētāja (viena amata vieta), bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka (viena amata vieta) 

un bāriņtiesas locekļu (divas amata vietas) amata vietām līdz 2021. gada 30.septembrim. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.59 protokola pielikumā. 

 

§35 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2021.gada budžetu”” izdošanu 

 

Ziņo N.Līcis. Skaidro, ka būs jāveic precizējumi, jo īsā laikā bija jāsaliek 2 pašvaldību budžeti 

kopā. 

G.Liepiņš aicina augusta mēneša finanšu komitejā izskatīt budžetu detalizētāk. Noskaidro budžetā 

norādīto summas apmēru, kura tiek piešķirta bērnu brīvpusdienām visās izglītības iestādēs. 

Finanšu un grāmatvedības Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka noteikumos ir pievienots 

tikai Sējas budžets pie Saulkrastu pašvaldības budžeta. Izskaidro, ka aprēķini tika veikti 

pamatojoties uz 3 pozīcijām un ziņo, ka budžeta plānošana tiks veikta sīkāk. Informē par budžeta 

plānošanas ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem. 

R.Jēkabsons noskaidro par bērnu brīvpusdienām. 

G.Vīgants atbild, ka budžets tiks pārstrādāts, uz doto mirkli ir tikai pievienots mērķdotācijas 

atlikums. 

 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja sagatavotos grozījumus 

2021.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos par jūlija mēneša grozījumiem saistošajos 

noteikumos par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu, kas pieņemti pamatojoties uz 

novadu apvienošanos, nepieciešams veikt grozījumus 2021.gada budžeta ieņēmumos un 

izdevumos. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu 

un pamatojoties uz 2018.gada 31.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 18/2018 “Saulkrastu 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2021.gada budžetu” (pielikumā). 
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2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.60 protokola pielikumā. 

 

§36 

Par atļauju savienot amatus N.Līcim 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), 2021.gada 23.jūlijā saņemts 

Normunda Līča iesniegums (turpmāk – iesniegums), ar kuru lūgts izvērtēt un atļaut savienot šādus 

ieņemamos amatus:   

1) Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs (saņem atlīdzību); 

2) Skultes ostas valdes priekšsēdētājs (saņem atlīdzību); 

3) Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

4) Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis (bezatlīdzības); 

5) Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” padomes priekšsēdētājs 

(bezatlīdzības);  

6) Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” Projektu iesniegumu 

atbilstības stratēģijai komisijas loceklis (bezatlīdzības);  

7) Biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” valdes loceklis (bezatlīdzības).  

Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka papildus nosauktajiem amatiem N.Līcis ieņem 

Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāja amatu (bezatlīdzības). 

Pašvaldība konstatē, ka atbilstoši Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoļu komisijas 

nolikumam Nr. IeN19/2017, Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoļu komisijas loceklis 

nepieņem administratīvos aktus, līdz ar to nav uzskatāms par valsts amatpersonu atbilstoši likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta otrās 

daļas 1.punktam un attiecīgi nav pieprasāma rakstveida atļauja no augstākās institūcijas konkrēti 

šim amatam, tomēr tas uzskatāms par ieņemamo amatu Likuma izpratnē, līdz ar to Pašvaldība, 

pamatojoties uz tās rīcībā oficiālo informāciju, N.Līča iesniegumā minēto ieņemamo amatu 

sarakstu, papildina ar – Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoļu komisijas locekļa amatu.  

Izskatot N.Līča iesniegumu un izvērtējot Pašvaldībai pieejamo informāciju, Pašvaldība 

konstatē:  

1. Atbilstoši Likuma 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.jūlija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 15 

“Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu 

(Prot.Nr.2/2021§14), ar kuru N.Līcis tika iecelts par Skultes ostas pārvaldes valdes 

priekšsēdētāju.  Līdz ar to, Saulkrastu novada dome, atbilstoši Likuma 7.panta piektajai 

daļai, lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

3. Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 

amatā. 

4. Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktam – domes priekšsēdētājs ir valsts 

amatpersona.  

5. Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.jūlija jaunizveidotās domes pirmajā sēdē pieņēma 

lēmumu Nr. 1 “Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām” 

(Prot.Nr.1/2021§1), ar kuru N.Līcis ievēlēts par domes priekšsēdētāju.  Līdz ar to, 
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Saulkrastu novada dome, atbilstoši Likuma 7.panta ceturtajai daļai, lemj arī par amatu 

savienošanas pieļaujamību.  

6. Likuma 7.panta ceturtā daļa nosaka, ka domes priekšsēdētājs var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar  amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, 

politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā (bez rakstveida atļaujas saņemšanas) 

un amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība 

ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā 

kapitālsabiedrībā, citu amatu publiskas personas institūcijā un eksperta (konsultanta) 

darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās 

pārstāvniecība (misija), ja  tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, 

ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Ņemot vērā iepriekš minēto amatus biedrībās N.Līcis 

kā domes priekšsēdētājs var ieņemt bez rakstveida atļaujas saņemšanas no augstākās 

institūcijas.  

7. Atbilstoši Likuma 4.panta otrās daļas 1.punktam – Saulkrastu novada domes Atļauju 

komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

8. Saulkrastu novada dome 2021.gada 6.jūlija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 19 

“Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu” (Prot.Nr.3/2021§1), ar kuru N.Līcis tika 

iecelts Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas priekšsēdētāju.  Līdz ar to, Saulkrastu 

novada dome, atbilstoši Likuma 7.panta sestajai daļai, lemj arī par amatu savienošanas 

pieļaujamību.  

9. Likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kas izdod administratīvos aktus 

(Atļaujas komisijas priekšsēdētāja) var savienot amatu ar amatu arodbiedrībā (bez 

rakstveida atļaujas) un citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai 

saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu 

dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas 

personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.  

10. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai, ievērojot likuma 7. panta  ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu 

ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas 

amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem 

amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais 

darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai. Pašvaldība konstatē, ka attiecīgo amatu savienošana ir tiesiski 

pieļaujama, jo no iesniegumā un Pašvaldības rīcībā esošās oficiālās  informācijas 

konstatējams, ka N.Līcis ieņem vēl vienu citu algotu vai citādi atlīdzināmu amatu citās 

publiskas personas institūcijās, līdz ar to papildus informācija nav pieprasāma.  

11. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās daļas 

1.punktu, Pašvaldība secina, ka N. Līča ieņemamie amati neradīs interešu konfliktu, netraucēs 

tiešo darba pienākumu pildīšanai un ir tiesiski pieļaujama atbilstoši Likumā noteiktajiem 

ierobežojumiem.  

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
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Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, N.Līcim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes 

ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu vai Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amatu 

vai Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas priekšsēdētāja amatu, vai citus ieņemamos amatus, 

pastāv iespēja, ka N.Līcis var nonāk interešu konflikta situācijā vai mainījušies apstākļi, kuru dēļ 

nav iespējams ievērot Likumā noteiktos ierobežojumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, otro un otro trīs daļu, 7.panta ceturto, 

piekto un sesto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 8.1 panta piektās daļas 1.punktu, N.Līča 23.07.2021. 

iesniegumu (reģ.23.07.2021. ar reģ. nr. 9.1/2021/IN2712),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (A.Dulpiņš, E.Grāvītis, G.Liepiņš, 

I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, 

R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts N.Līcis, 

 

NOLEMJ:  

1. Atļaut N.Līcim savienot Skultes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu ar šādiem 

amatiem: 

1.1.Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs (saņem atlīdzību); 

1.2.Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

1.3.Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoļu komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

1.4.Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis (bezatlīdzības); 

1.5.Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” padomes priekšsēdētājs 

(bezatlīdzības);  

1.6.Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” Projektu iesniegumu 

atbilstības stratēģijai komisijas loceklis (bezatlīdzības);  

1.7.Biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” valdes loceklis (bezatlīdzības).  

2. Atļaut N.Līcim savienot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amatu ar šādiem 

amatiem: 

2.1.Skultes ostas pārvaldes priekšsēdētājs (saņem atlīdzību); 

2.2.Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

2.3.Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoļu komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

2.4.Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis (bezatlīdzības).  

3. Atļaut N.Līcim savienot Saulkrastu novada domes  

Atļauju komisijas priekšsēdētāja amatu ar šādiem amatiem: 

3.1.Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs (saņem atlīdzību); 

3.2.Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

3.3.Saulkrastu novada domes Īpašumu izsoļu komisijas loceklis (bezatlīdzības); 

3.4.Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis (bezatlīdzības); 

3.5.Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” padomes priekšsēdētājs 

(bezatlīdzības);  

3.6.Publisko un privāto partnerību biedrība “Jūras Zeme” Projektu iesniegumu 

atbilstības stratēģijai komisijas loceklis (bezatlīdzības);  

3.7.Biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” valdes loceklis (bezatlīdzības).  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu N.Līcim uz e-pasta adresi: /e-

pasts/ vai izsniegt personīgi.   

https://namejs.saulkrasti.lv/Documents/Update/1168332
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Lēmums Nr.61 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:53 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 03.08.2021. 

 


