
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

 

2021. gada 25. augusts                          Nr.6/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 25. augustā 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: Ervīns Grāvītis, Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Jurģis Grabčiks, Liena Ozoliņa, 

Māris Iekļavs, Mārtiņš Kišuro, Normunds Broks, Raimonds Kalniņš, Raivo Jēkabsons, Santa 

Ancāne, Toms Turlajs  

 

Nepiedalās deputāti: 

Andris Dulpiņš (piedalās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā konferencē) 

Oksana Vanaga (piedalās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā konferencē) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

§1 

Par domes 25.08.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

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

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, E.Grāvītis, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, G.Liepiņš tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās 

balsojumā, 

 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes 25.08.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.07.2021. domes sēdes lēmumu izpildi  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

4. Par adreses maiņu, un adreses likvidēšanu  

5. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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6. Par lietošanas mērķa noteikšanu  

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

noteikšanu  

8. Par lietošanas mērķa noteikšanu  

9. Par adreses piešķiršanu  

10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

11. Par lokālplānojuma “Jaunastras” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai  

12. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā  

Finanšu komitejas lēmumi 

13. Par grozījumiem 2021.gada Sociālā dienesta budžeta plānā  

14. Par Saulkrastu novada vidusskolas amatu saraksta apstiprināšanu  

15. Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde 

“Rūķītis”” nolikuma apstiprināšanu  

16. Par Sējas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu  

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Bumbieru iela 15, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Ziedu iela 7, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

19. Par ēdināšanas tarifu apstiprināšanu Sējas pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē 

“Bitīte”  

20. Par papildus finansējuma piešķiršanu asfaltbetona seguma ceļu uzturēšanas darbiem 

2021.gadā  

21. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu dalībai orientēšanās sacensībās  

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 

22. Par adreses piešķiršanu  

23. Par grozījumiem 2021.gada 28.jūlija iekšējos noteikumos Nr.IeN 6/2021 “Sējas pamatskolas 

nolikums”  

24. Par iestādes PA „Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja iecelšanu  

25. Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes 

izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu  

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

precizēšanu  

27. Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

28. Par Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu  

Piebalsojamie jautājumi: 

29. Par 27.02.2019 saistošo noteikumu Nr.SN 2/2019 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

30. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

§2 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 28.07.2021. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par 28.07.2021. domes sēdes 

lēmumu izpildi, paskaidrojot, ka visi domes lēmumi ir izpildīti ar atsevišķiem izņēmumiem, 

kuriem procesā ir līguma noslēgšana. Ziņo par būvdarbiem, kas tiek veikti Saulkrastu novadā. 
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Informē, ka ekspluatācijā ir nodota Aģes gājēju pārejas turpinājums, kā arī turpinās tilta izbūves 

darbi no Pēterupes baznīcas uz Liepu ielu, kuram iespējams būs pagarinājums, sakarā ar gaismas 

ķermeņa piegādes kavēšanos. Ziņo, ka autostāvvietas darbi ir pabeigti, bet tie vēl nav nodoti 

ekspluatācijā. Informē, ka turpinās remontdarbi Sociālā dienesta paredzētājām telpām un Smilšu 

ielā 7. 

N.Līcis noskaidro, vai ir iespējams sadārdzinājums BalticInn 1.stāva telpu atjaunošanas projektā. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka parādās papildus darbi, bet būvsapulcē tiks noskaidrots, vai šie darbi 

tika paredzēti esošajos līguma ietvaros vai arī tie ir neparedzētie.  

J.Grabčiks noskaidro kā tik lemts vai papildus darbus veikt vai neveikt un kas to lemj. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli nekas nav lemts, uz doto mirkli ir priekšlikumi, kurus lūdz 

būvniekam iztāmēt, pēc tam tiks lemts vai šie darbiem ir finansējums un vai tos ir iespējams 

īstenot. 

J.Grabčiks noskaidro par Sējas komunālo saimniecību. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane ziņo, ka tiklīdz tiks novērtēta 

ūdenssaimniecība, tā tiks ieguldīta Saulkrastu komunālservisa pamatkapitālā, tad arī saimniecība 

tiks uzraudzīta. 

Diskusija par ūdenssaimniecības pārvaldīšanas termiņiem. Diskusijā piedalās J.Grabčiks, 

R.Kosmane, G.Liepiņš un N.Līcis. 

N.Līcis noskaidro jautājumu par Melnsila ielas virzību. 

A.I.Zaharāns atbild, ka uz doto mirkli nevar atbildēt, informē tikai, ka ir saņemta neliela 

apdrošināšanas summa. 

R.Jēkabsons noskaidro tiesu procesa virzību. 

A.I.Zaharāns atbild, ka tiesas process vēl nav uzsākts. 

R.Jēkabsons jautā, kad plānots uzsākt būvdarbus Lojā, jo tikko beidzies iepirkums. 

A.I.Zaharāns atbild, ka pretendenti vēl nav izvērtēti un ir paredzēts prioritārais kredīts, kurš šogad 

nav iespējams tikai nākamgad. 

R.Jēkabsons noskaidro par tarifiem Sējas iedzīvotājiem.   

Izpilddirektors Guntars Jākobsons atbild, ka ejot laikam, tiks gatavoti jauni ūdens tarifi atbilstoši 

cenām, gan uz gāzi, gan uz elektrību, jo tām ir liels cenu pieaugums. 

R.Kosmane papildina, ka Sējas iedzīvotājiem, uz doto mirkli, ūdens tarifi nemainās. Izskaidro, ka 

ir 2 tarifu zonas, viena ir Saulkrasti-Zvejniekciems, kuru regulē sabiedriskā pakalpojuma 

apstiprinātie tarifi un Sējā, kas uz doto mirkli ir apstiprināts.  

T.Turlajs noskaidro par Smilšu ielas 7 tāmes precizēšanu. 

Diskusija par logu nomaiņu Smilšu ielā 7. Diskusijā piedalās A.I.Zaharāns, T.Turlajs, N.Līcis un 

J.Grabčiks. 

G.Jākobsons informē par veiktajiem būvdarbiem Sējas pusē. Ziņo, ka ekspluatācijā nodota 

multifunkcionālā velotrase Pabažos, pabeigta divu pašvaldības autoceļu dubultās virsmas apstrāde, 

turpinās darbi pie autoceļa Jaunkrimulda – Baltmārtiņi un ir uzstādīti velotrenažieri Sējas skolā. 

M.Iekļavs noskaidro cik tālu ir Sējas kultūras nama nodošana un kad tas varēs sākt strādāt. 

G.Jākobsons atbild, ka visi dokumenti ir iesniegti Būvniecības valsts kontroles birojā un tiek 

gaidīts viņu atzinums par pieņemšanu ekspluatācijā, un domā, ka varētu būt jau septembra vidū. 

N.Līcis noskaidro par mūzikas skolas iekārtošanu jaunās telpās. 

G.Jākobsons atbild, ka mūzikas skola pagaidām būs vecajās telpās un tiklīdz būs iespējams, tā tiks 

pārcelta uz Lojas kultūras namu. 

R.Jēkabsons noskaidro par ko tika saņemta Melnsila ielas apdrošināšana. 

A.I.Zaharāns atbild, ka tā bija bankas garantija 10% no kopējā ceļa posma summas, ko ietur 

garantijas laikā, ja gadījumā būvnieks nespēj pildīt savas saistības. 

G.Liepiņš ziņo, ka nepieciešams lēmums par sporta centru apvienošanu un pašvaldības kasi. 
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Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas aizvietotāja Ieva Remese ziņo, ka tika lemts, ka Sējas 

kasē skaidras naudas nebūs un ir noslēgts līgums ar Latvijas pastu, kas iekasēs skaidru naudu 

domes ēkā un cilvēki varēs maksāt kasē POS terminālī ar norēķinu karti. 

 

Izpilddirektoru ziņojums pieņemts zināšanai. 

 

§3 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

/adrese/, iesniegumus par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Kastaņu iela 4, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

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

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

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- 15.08.2007. Nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumu, 

- saskaņā ar 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr. 2/2021§2), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamajam īpašumam Kastaņu iela 4, kadastra apz. 8013 001 0236, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

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

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt /vārds, uzvārds/ uz deklarēto dzīvesvietas adresi 

/adrese/, un /vārds, uzvārds/ uz pasta adresi /adrese/. 

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.62 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par adreses maiņu, un adreses likvidēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma 

speciālista 29.07.2021. iesniegumu par adrešu maiņu Silmalas ciemā, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 3., 9. punktu un atbilstoši 
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11.08.2021. Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumam (Prot. Nr. 2/2021§5), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm un 

piešķirt jaunas adreses Silmalas ciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā (saskaņā ar 

pielikumu Nr.1). 

2. Likvidēt esošās adreses Silmalā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. 

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi. 

 

Lēmums Nr.63 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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

/adrese/, 25.07.2021. iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem ,,Annas”, 

Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads (kad. apz. 8092 007 0098 un 8092 007 0465) un Priežu 

iela 11, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads (kad.apz.8092 007 0484), pamatojoties uz: 

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

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

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

noteikumi”, 

- atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam 2013.-2024.g., 

- saskaņā ar 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(protokols Nr.2/2021§6), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamiem īpašumiem ,,Annas”, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu 

novads (kadastra apz. 8092 007 0098 un 8092 007 0465), un Priežu iela 11 (kadastra 

apz.8092 007 0484) Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

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

3. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt iesniedzējiem uz elektroniskā pasta adresi /e-

pasts/.  

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 
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Lēmums Nr.64 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot SIA ,,Tele 2”, reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese Dēlu iela 5, Rīga, pilnvarotās 

personas, 21.07.2021. iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu apbūves tiesību gabalam uz 

zemes vienības ar kadastra apz.80330030898. 

 Saulkrastu novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Līgumu Nr.741 ,,Par apbūves tiesību 

nodibināšanu’’ noslēgs līgums par apbūves tiesību izmantošanu zemes gabalā ,,Brakši’’, 

Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apz.80330030898, platība 0.2 ha, nav noteikts 

zemes lietošanas mērķis apbūves tiesību zemes gabalam.  

Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.5. punktu, saskaņā ar 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes 

atzinumu (Prot. Nr.2/2021§7), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt apbūves tiesībai paredzētajai zemes vienībai 0.2 ha platībā īpašumā ,,Brakši’’, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve (NĪLM kods 1201), platība 0.2 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1. 

2. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt SIA ,,Tele 2” pilnvarotajai personai uz 

elektroniskā pasta adresi /e-pasts/. 

 

Lēmums Nr.65 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada dome izskatīja SIA “Rīgas mērnieku birojs”, reģ. Nr. 40203117869, 

sertificēta zemes ierīkotāja, iesniegto zemes ierīcības projektu īpašumam “Klintslejas 1”, Murjāņi, 

Sējas pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8092 007 0253,  

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

pieņēma lēmumu Nr.6., 3.§, p. 5. “Par zemes īpašuma ''Klintslejas 1” sadali”. Tika izstrādāts zemes 

ierīcības projekts īpašumam “Klintslejas 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8092 007 

0253, platība 0,8170 ha, lai sadalītu īpašumu.  

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

apstākļus, pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums”, 29.06.2021. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un atbilstoši 11.08.2021. Saulkrastu novada 

domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumam (Prot. Nr.2/2021§8), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

Nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “Rīgas mērnieku birojs”, reģ. Nr. 40203117869, sertificēta zemes 

ierīkotāja Reiņa Anģēna, iesniegto zemes ierīcības projektu Sējas novada nekustamajam 

īpašumam “Klintslejas 1”, Murjāņi, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu  8092 007 0253. 

2. Piešķirt zemes īpašumam, kas zemes ierīcības projektā apzīmēts Nr.1 ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 8092 007 0611, platība 0.607 ha, adresi ,,Klintslejas 1”, Murjāņi, 

Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, platība 0.607 ha, (NĪLMK 0601). Zemes gabala platība tiks 

precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

3. Piešķirt zemes īpašumam, kas zemes ierīcības projektā apzīmēts Nr.2 ar zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 8092 007 0612, platība 0.220 ha, adresi ,,Baltie Ozoliņi’’, Murjāņi, 

Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV-2142. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, (NĪLMK 0601), platība 0.220 ha. Zemes gabala platība tiks 

precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt SIA “Rīgas 

mērnieku birojs” uz elektronisko pasta adresi: info@rmb.lv. 

5. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes 

dienestam uz e-adresi. 

6. 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.66 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīves /adrese/,  29.07.2021. iesniegumu par lietošanas 

mērķa noteikšanu apvienotajam zemes gabalam ,,Gaisma 52/53”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, Saulkrastu novada pašvaldība konstatē, ka saskaņā ar Saulkrastu pilsētas 

domes 24.02.2002. domes sēdes protokola izrakstu Nr.4 §47, atļauts apvienot īpašumus ,,Gaisma 

52” un ,,Gaisma 53”, bet nav noteikts zemes lietošanas mērķis apvienotajai zemes vienībai.  

Pamatojoties uz 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. punktu un atbilstoši 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 

sēdes atzinumam (protokols Nr.2/2021§9), 

 

mailto:info@rmb.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Noteikt zemes vienībai ,,Gaisma 52/53”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), platība 0.1258 

ha. Zemes gabala platība tiks precizēta pie kadastrālās uzmērīšanas. 

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

 

Lēmums Nr.67 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par adreses piešķiršanu  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 29.07.2021. iesniegumu par 

adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8092 006 0270, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, Sējas novada 

Būvvaldes būvatļauju Nr.11 un atbilstoši 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides 

komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr.2/2021§10), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8092 006 0270, un jaunbūvei 

,,Saulkalni”, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142. 

2. Administratīvajai nodaļai lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Adrešu 

reģistra daļai. 

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

 

Lēmums Nr.68 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

Būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece informē, ka īpašumam ir spēkā esošs detālplānojums un 

uzskata, ka to vajadzētu atcelt, jo nesakrīt ar ierīcības projektu. 

E.Grāvītis noskaidro vai lēmumprojekts jāpapildina ar teikumu, ka jāatceļ šis detālplānojums. 

L.Pilsētniece atbild, ka detālplānojumu apstiprināja kā saistošos noteikumus un uz nākamo domes 

sēdi būtu jāsagatavo lēmumprojekts par detālplānojuma atcelšanu un jāpieņem kā saistošie 

noteikumi. 

E.Grāvītis uzskata, ka šis jautājums būtu jāatliek un jāskata secīgi nākamajā sēdē atceļot saistošos 

noteikumus un pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi. 
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Nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē, ka ir tiesas spriedums, kurā ir noteikta 

reālā sadale īpašumam starp visiem īpašniekiem. 

Diskusija par detālplānojuma atcelšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, L.Pilsētniece, 

V.Spitane un G.Liepiņš. 

N.Līcis ierosina papildināt lēmuma nolemjošo daļu ar punktu: “Lēmums stājas spēkā pēc lēmuma 

pieņemšanas par detālplānojuma atcelšanu.” 

 

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

/vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, /vārds, 

uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/ un /vārds, uzvārds/, deklarētā adrese /adrese/, 29.07.2021. 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam ,,Ladiņi”, Lilaste, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads (kadastra Nr.8033 004 0177), pamatojoties uz: 

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

projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

- Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 18.09.2014. lēmumu Lieta Nr.C04396412 C-

391-14/21, 

- saskaņā ar 11.08.2021. Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes atzinumu 

(Prot. Nr.2/2021§11), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamam īpašumam ,,Ladiņi”, kadastra Nr. 8033 004 0177, Lilaste, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 

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

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

4. Lēmums stājas spēkā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma atcelšanu. 

5. 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.69 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par lokālplānojuma “Jaunastras” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

L.Pilsētniece izskaidro, ka lokālplānojums paredz sadalīt zemes gabalus pa 1200 m2 un ziņo, ka ir 

saņemti visi tehniskie noteikumi un var nodot publiskajai apspriešanai.  
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Saulkrastu novada dome 2020.gada 27.maijā pieņēma lēmumu Nr.1746 “Par 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojumā un mainītu atļauto izmantošanu “Savrupmāju apbūves 

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

atļauto izmantošanu “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM), kur minimālā 

jaunizveidojamā zemes gabala platība ir 1200 m2. 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2021.gada 2.augustā iesniegta SIA “8.Darbnīca”, 

reģistrācijas Nr.40103480281, izstrādātā lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunastras”, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330033055, 

redakcija.  

Izskatot iesniegto lokālplānojumu, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2014.gada 

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

dokumentiem” 82.punktu, kas nosaka, ka nodot lokālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai 

un institūciju atzinumu saņemšanai, nosaka publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām 

nedēļām, saskaņā ar Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 11.08.2021. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.2/2021§13),  

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma   nekustamajam 

īpašumam “Jaunastras”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80330033055, redakciju. Publiskās apspriešanas laiku noteikt ne īsāku par 

četrām nedēļām.  

2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Saulkrastu Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā. 

 

Lēmums Nr.70 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par izmaiņām Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Ar 2020.gada 29.jūlija Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.1837 “Par izmaiņām 

nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā” (Prot.Nr.24/2020§4), tika nolemts grozīt 

2020.gada 26.februāra Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1631, nosakot Nekustamo īpašumu 

apsekošanas komisiju šādā sastāvā: 

1. Komisijas priekšsēdētājs – Novada attīstības nodaļas būvtehniķis Arnolds Ispodkins. 

2. Komisijas locekļi 

2.1. Novada attīstības nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāja Iveta Jurkeviča; 

2.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants. 

Ņemot vērā, ka komisijas priekšsēdētājs A.Ispodkins ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības 

Saulkrastu novada pašvaldībā un ievērojot Saulkrastu novada domes iekšējo noteikumu 

Nr.IeN11/216 “Nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas nolikums” 1.2.punktu, kas nosaka, ka 

komisija ir Saulkrastu novada domes izveidota un tās pakļautībā esoša koleģiāla institūcija, 

1.3.punktu, kas nosaka, ka komisija nodrošina nekustamo īpašumu apsekošanu Saulkrastu novada 
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administratīvajā teritorijā un veic citas darbības saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām,  sagruvušām vai cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un 

2021.gada 11.augusta Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu (protokols 

Nr.2/2021§15), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, E.Grāvītis, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (G.Liepiņš), lēmuma pieņemšanā nepiedalās T.Turlajs, 

 

NOLEMJ:  

1. Grozīt 2021.gada 29.jūlija Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1837 “Par izmaiņām 

nekustamo īpašumu apsekošanas komisijas sastāvā” izsakot to šādā redakcijā: 

“1. Izveidot Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Guntis Liepiņš; 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. Artis Blankenbergs 

1.2.2. Toms Turlajs.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.71 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par grozījumiem 2021.gada Sociālā dienesta budžeta plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Sociālā dienesta vadītājas 14.06.2021. iesniegumu “Par grozījumiem 2021.gada 

budžeta plānā”, ar kuru lūgts veikt grozījumus Sociālā dienesta 2021.gada budžeta plāna izdevumu 

daļā, sakarā ar līdzekļu nepieciešamību ārpakalpojuma nodrošināšanai - psiholoģiskā atbalsta 

sniegšana, konsultācijas un izpēte Sociālā dienesta klientiem, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 

2021.gada 11.augusta atzinumu (protokols Nr. 2/2021§3),  

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

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

1.1. samazināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811, V.F.10.700) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku mēneša 

amatalga) par 3000,00 EUR. 

1.2. palielināt Sociālā dienesta (Struktūrvienība 081, M811, V.F.10.700) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 2232 (Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 3000,00 

EUR, lai nodrošinātu ārpakalpojuma sniegšanu Sociālā dienesta klientiem 
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psiholoģiskā atbalsta, konsultāciju un izpētes saņemšanai. 

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

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

skaitā 1.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.72 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par Saulkrastu novada vidusskolas amatu saraksta apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Grabčiks noskaidro, vai amatu sarakstā ir arī amatu vieta sētniekam ap mazo skolu. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

 

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

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

apstiprināšanu” (Prot. Nr. 10/2021§17), tika nolemts uzdot par pienākumu Saulkrastu novada 

domes izglītības iestādes "Vidzemes jūrmalas vidusskola" direktoram līdz 2021.gada 

1.septembrim veikt darbinieku izvērtēšanu un pārskatīt darbiniekiem noteikto atlīdzību.  

Izskatot amatu sarakstu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

sēdes 2021.gada 11.augusta atzinumu (Prot. Nr.2/2021§2) un Finanšu komitejas sēdes 2021.gada 

11.augusta atzinumu (Prot. Nr.2/2021§4), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada vidusskolas amatu sarakstu (lēmuma pielikumā) ar 

01.09.2021. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2021. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.73 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde 

“Rūķītis”” nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde 

„Rūķītis”” sagatavoto nolikuma projektu un, pamatojoties Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas 11.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2/2021§4), Finanšu komitejas 11.08.2021. 

atzinumu (protokols Nr.2/2021§5)  un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8., 9.pantu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu pirmsskolas izglītības 

iestāde “Rūķītis”” nolikumu (pielikumā).  

2. Lēmums stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.  

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt novada pašvaldības izglītības iestādes 

Saulkrastu PII “Rūķītis” nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.  

 

Lēmums Nr.74 protokola pielikumā. 

 

§16 

Par Sējas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības  Sējas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 

nolikuma projektu un, pamatojoties Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

11.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2/2021§5), Finanšu komitejas 11.08.2021. atzinumu 

(protokols Nr.2/2021§6)  un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8., 9.pantu,  

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības  Sējas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 

nolikumu (pielikumā). 

2. Nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt Saulkrastu novada pašvaldības  Sējas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē 

www.saulkrasti.lv.  

 

Lēmums Nr.75 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Bumbieru iela 15, Mežvidi, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 16.06.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.2298 ,, Par neapbūvēta zemes īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
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noteikumu apstiprināšanu’’ tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot to 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 06.08.2021., plkst.10:00. 

Domē 10.08.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums “Par 06.08.2021. 

nekustamā īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidos, izsoles rezultātiem”, kurā norādīts, ka 

06.08.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 

īpašumam, kas atrodas Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 

apzīmējums 8033 002 1841, un sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 548 m2, ir 

uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgts Domi apstiprināt izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu,  

- Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes 16.06.2021. lēmuma Nr.2298 ,,Par neapbūvēta 

zemes īpašuma Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 

atsavināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” 37.punktu,   

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 06.08.2021 protokolu Nr.1,  

- 11.08.2021. Finanšu komitejas atzinumu (Prot.Nr.Nr.2/2021§8), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Bumbieru ielā 15, Mežvidos, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra 

apzīmējums 8033 002 1841, platība 548 m2, izsoli, saskaņā ar 06.08.2021. protokolu 

(pielikumā). 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese /adrese/, pirkuma līgumu (pielikumā) 

par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra Nr. 8033 

002 0103, kura platība 548 m2, kas atrodas Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, par summu 7 200 eur (septiņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības bilances zemes īpašumu 

Bumbieru iela 15, Mežvidi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.apz. 8033 002 

1841. 

5. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.76 protokola pielikumā. 

 

§18 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Ziedu iela 7, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Ar 26.05.2021. Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) sēdes lēmumu Nr.2257 ,,Par 

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

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
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apstiprināšanu” tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot to mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 16.07.2021., plkst.10:00. 

Saulkrastu novada pašvaldībā 30.07.2021. saņemts Izsoles komisijas sekretāres iesniegums 

“Par 16.07.2021. nekustamā īpašuma Ziedu iela 7, Zvejniekciemā, izsoles rezultātiem”, kurā 

norādīts, ka 16.07.2021. organizētā izsole Saulkrastu novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam, kas atrodas Ziedu ielā 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, kadastra apzīmējums 8033 001 0209, un sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 

platību 1404 m2, ir uzskatāma par notikušu un sakarā ar notikušo izsoli, tiek lūgts Domi apstiprināt 

izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz: 

- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo 

daļu, 

- Saulkrastu novada domes 26.05.2021. lēmuma Nr.2257 ,,Par neapbūvēta zemes 

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

atvasināšanu un izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu” 37.punktu,  

- Saulkrastu novada domes Izsoļu komisijas 16.07.2021 protokolu Nr.1,  

- atbilstoši 11.08.2021. Finanšu komitejas sēdes atzinumam (protokols Nr. 2/2021§9), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāts G. Liepiņš balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt rezultātus par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemesgabala Ziedu ielā 7, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra 

apzīmējums 8033 001 0209, platība 1404 m2, izsoli, saskaņā ar 16.07.2021. protokolu 

(pielikumā). 

2. Noslēgt ar /vārds, uzvārds/, personas kods [..], adrese /adrese/, pirkuma līgumu (pielikumā) 

par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apz. 8033 

001 0209, kura platība 1404 m2, kas atrodas Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, par summu 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro, 00 

centi). 

3. Administratīvās nodaļas juristiem nodrošināt zemes nomas līguma noslēgšanu. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no grāmatvedības bilances zemes īpašumu Ziedu 

iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kad.apz. 8033 001 0209. 

5. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas termiņš – viens mēnesis no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums Nr.77 protokola pielikumā. 

 

§19 

Par ēdināšanas tarifu apstiprināšanu Sējas pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē 

“Bitīte” 

 

Ziņo N.Līcis. Norāda, ka lēmumā nav norādīts tarifs un nav norādīts, ka ir pielikums. 

E.Grāvītis ierosina papildināt lēmuma 1.punktu ar vārdu “pielikumā”. 

 



16 

 

Izskatot Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedes 11.08.2021. iesniegumu par 

ēdināšanas maksas pakalpojumu tarifiem ar 01.09.2021. Sējas pamatskolā un pirmsskolas 

izglītības iestādē “Bitīte”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu un atbilstoši Saulkrastu novada domes 2021.gada 

11.augusta Finanšu komitejas atzinumam (prot.Nr.2/2021§11), 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ēdināšanas  maksas pakalpojumu tarifiem ar 01.09.2021. Sējas pamatskolā un 

PII Bitīte (pielikumā).  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Sējas pamatskolas direktore un PII Bitīte vadītāja. 

 

Lēmums Nr.78 protokola pielikumā. 

 

§20 

Par papildus finansējuma piešķiršanu asfaltbetona seguma ceļu uzturēšanas darbiem 

2021.gadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro, vai nav nepieciešams lēmumā norādīt, ka dotācija tiek ņemta no 

neparedzētiem līdzekļiem. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants atbild, ka nav vajadzīgs, jo ir piešķirta dotācija SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” un no pašvaldības līdzekļiem ir ietaupījums. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā 2021.gada 10.augustā saņemts SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” iesniegums, kurā apkopota informācija par papildus veicamajiem darbiem 

2021.gadā. Lai Saulkrastu novadā veiktu nepieciešamos darbus asfaltbetona seguma ceļu 

uzturēšanas jomā, nepieciešams piešķirt finansējumu no pašvaldības līdzekļiem.  

Pamatojoties uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” 10.08.2021. iesniegto iesniegumu, kas 

izskatīts  Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2021. sēdē (protokols Nr.2/2021§12) 

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

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” plaisu aizliešanai vai aizpildīšanai 3 

900,00 euro apmērā; 

2. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām, 

bitumena emulsiju un bedrīšu aizpildīšanai ar karsto asfaltbetonu 6000,00 euro apmērā; 

3. Piešķirt dotāciju SIA “Saulkrastu komunālserviss” ceļu zīmju nomaiņai attiecībā par 

apvienotā Saulkrastu novada ceļa zīmju Nr. 750 “Administratīvās teritorijas nosaukums”  

maiņu 4 320,00 euro apmērā. 

 

Lēmums Nr.79 protokola pielikumā. 
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§21 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu dalībai orientēšanās sacensībās  

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš pieļauj, ka pozitīvu lēmumu nevar pieņemt, jo izskatot jurista atzinumu par noteikto 

nolikumā un saskaņā ar stingro budžeta plānošanu, 2021.gada budžetā nav paredzēts finansējums, 

jo pieteikumi bija jāiesniedz līdz 2020.gada 1.novembrim. Norāda, ka kļūda arī datumos par 

atrašanos sacensībās. 

N.Līcis norāda, ka ir pieņemti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, kurā paredzēts, 

ka pretendenti iesniedz, rudenī gatavojot budžetu, savus pieteikumus finansējuma atbalsta 

saņemšanai nākamajam gadam, tos izskata un iekļauj vai neiekļauj budžetā. Informē, ka plānots 

septembra komitejā izskatīt precizējumus noteikumos par finansējuma atbalsta saņemšanu un tos 

ņemt vērā pie jaunā budžeta izskatīšanas. 

J.Grabčiks ierosina šo jautājumu izskatīt ārkārtas sēdē, sakarā ar kļūdu datumos, un līdz sēdei 

noskaidrot pareizos sacensību datumus. Papildus informē, ka nesaredz iespēju paredzēt sacensības 

pusotru gadu uz priekšu, tādēļ vajadzētu konceptuāli atrast risinājumu, lai līdzfinansējumu varētu 

akceptēt arī gada vidū. 

E.Grāvītis informē, ka sacensību datums iesniegumā ir norādīts no 12.08.2021.-15.08.2021. 

N.Līcis aicina precizēt lēmuma projektā sacensību datumus un aicina deputātus balsot par 

sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 27.jūlijā saņemts un 

reģistrēts (Nr. 8.10.4/2021/IN394) /vārds, uzvārds/ iesniegums “Pašvaldības finansiāla atbalsta 

saņemšanai”, kurā Pašvaldībai tiek lūgts finansiāls atbalsts saistībā ar Saulkrastu iedzīvotājas, 

sportistes /vārds, uzvārds/ dalību starptautiskās sacensībās “Orienteering World Cup Round 2”, 

kas plānotas no 12.08.2021.-15.08.2021. Idrefjal, Zviedrijā. Līdzfinansējuma summa sastāda 

530.96 EUR (finansējuma apmēru sastāda: transporta izdevumi EUR 280; dalības maksa EUR 

150, telpu noma EUR 100,37). Pašvaldības 2019.gada 30.janvāra iekšējie noteikumi Nr. IeN 

2/2019 “Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām” nosaka 

kārtību un regulējumu, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi 

finansējuma saņemšanai sportistu, sporta veidu un sporta sacensību atbalstam un tā apmēru. 

Pamatojoties uz /vārds, uzvārds/ iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 11.08.2021. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu (Prot. 

Nr.2/2021§6) un Finanšu komitejas atzinumu (Prot. Nr.2/2021§13),  

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods [..]  līdzfinansējumu 280.00  euro (divi simti 

astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā dalībai orientēšanās sacensībās. 

2. Noteikt, ka finansiālo atbalstu drīkst izmantot tikai iesniegumā norādītajiem mērķiem. 

3. Līdz 2021. gada 1.decembrim /vārds, uzvārds/ iesniegt atskaiti par piešķirto finanšu 

līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentus. 

 

Lēmums Nr.80 protokola pielikumā. 

 

§22 

Par adreses piešķiršanu  
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Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot /vārds, uzvārds/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ 17.08.2021. iesniegumu par 

adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8092 006 0370, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr.455 “ Adresācijas noteikumi”, izvērtējot konkrēto 

situāciju,  

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8092 006 0370, un dzīvojamās 

mājas jaunbūvei ,,Kalnavijas’’, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV- 2142. 

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

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

pasts/. 

 

Lēmums Nr.81 protokola pielikumā. 

 

§23 

Par grozījumiem 2021.gada 28.jūlija iekšējos noteikumos Nr.IeN 6/2021 “Sējas 

pamatskolas nolikums” 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš informē, ka grozījumi ir saistīti ar sporta centra pievienošanu. 

 

Saskaņā ar 01.07.2021 Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN1/2021 

“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, Dome ir 

izveidojusi iestādes, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata, tajā skaitā, Sējas 

pamatskolu. Ņemot vērā, ka Sējas pamatskolā iekļaujas arī Sējas sporta centrs ar viesnīcu un 

ēdināšanas bloku, ir nepieciešams veikt papildinājumus  2021.gada 28.jūlija iekšējos noteikumos 

Nr.IeN 6/2021 “Sējas pamatskolas nolikums”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumu 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”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus 2021.gada 28.jūlija iekšējos noteikumos Nr.IeN 6/2021 “Sējas 

pamatskolas nolikums” (pielikums Nr.1); 

2. Uzdot Sējas pamatskolas direktorei ievadīt aktuālo nepieciešamo informāciju Valsts 

izglītības informācijas sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu 
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Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas 

kārtība”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.82 protokola pielikumā. 

 

§24 

Par iestādes PA „Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja iecelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Ancāne izsaka pateicību deputātiem par iespēju izklāstīt savu redzējumu un esošajām 

problēmsituācijām. 

R.Jēkabsons apsveic S.Ancāni par izvirzīto kandidatūru amatam un aicina iedzīvotājus pievērst 

uzmanību un izmantot slimnīcas sniegtos pakalpojumus.  

G.Liepiņš aicina atbalstīt S.Ancānes kandidatūru un novēl radošu darbu.  

J.Grabčiks izsaka pateicību S.Ancānei par jau ieguldīto darbu un novēl veiksmi turpmāk šajā 

amatā un aicina iesaistīt deputātus, lai varētu attīstīt šo nozari un strādātu iedzīvotāju labā.  

S.Ancāne izsaka pateicību par atbalstu un cer, ka iestāde attīstīsies un novada iedzīvotāji būs 

ieguvēji. 

 

Saulkrastu novada pašvaldība 2021.gada 11.augustā ir saņēmusi pašvaldības aģentūras 

direktora vakances konkursa komisijas iesniegumu “Par PA “Saulkrastu veselības un sociālās 

aprūpes centrs” direktora iecelšanu” un norises noslēguma protokolu. Saskaņā ar PA „Saulkrastu 

veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja amata pretendentu vērtēšanas rezultātiem kā vienīgo 

iesūtīto un visām konkursa prasībām atbilstoša kandidāta iecelšanu PA „Saulkrastu veselības un 

sociālās aprūpes centrs” vadītāja amatā tiek ieteikta Santa Ancāne. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītāju, saskaņā ar Saulkrastu 

novada domes 2016.gada 30.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 26/2016 “Saulkrastu 

novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, R.Kalniņš, R.Jēkabsons, T.Turlajs), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Iecelt Santu Ancāni (personas kods [..]) par pašvaldības iestādes PA „Saulkrastu veselības 

un sociālās aprūpes centrs” vadītāju no 2021.gada 25.augusta. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt ar Santu 

Ancāni darba līgumu. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei 15 (piecpadsmit) dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu 

sarakstā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.83 protokola pielikumā. 

 

§25 

Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes 

izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu 
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Ziņo N.Līcis.  

 

Pamatojoties uz 29.07.2020. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.1877 

(prot.Nr.24/2020§44) 27.08.2020. starp Saulkrastu novada pašvaldību (iepriekš – Saulkrastu 

novada dome) un SIA „Mērniecības Datu Centrs” tika noslēgts DELEĢĒŠANAS LĪGUMS par 

Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un 

izmantošanu (līguma Nr.5.1/Li438), kura darbības termiņš ir līdz 31.08.2021. 

Pamatojoties uz 22.12.2015. Sējas novada domes lēmumu “Par ģeotelpiskās informācijas 

likumā pašvaldībai noteiktās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes 

uzturēšanu un izmantošanu” (§ 2, jautājums 2.8./1.8.), 27.01.2016. starp Sējas novada domi un 

SIA “Topodati” tika noslēgts līgums (līgum Nr. 87/2016) par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu, kura darbības termiņš bija noteikts līdz 

26.01.2021. Līguma 4.1. punkts paredz, ka līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi 

un ir spēkā 5 (piecus) gadus. Gadījumā ja neviena nu Pusēm pēdējā mēnesī pirms Līguma termiņa 

beigām nav izteikusi vēlmi Līgumu izbeigt, tas automātiski pagarinās uz nākamo 5 gadu termiņu. 

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Deleģēšanas līgums 

izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts, līgums nav spēkā, jo tā darbības termiņš ir 

pagātnē, proti, 26.01.2021. 

  Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

6.punktam - ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu 

likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju 

pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tādējādi jaunievēlētai pašvaldības domei arī turpmāk jāveic 

darbības, t.sk., jauniegūtajā pašvaldības teritorijā,  lai nodrošinātu novada pašvaldības funkciju 

izpildi, kas saistītas ar teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām 

nepieciešamās ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās informācijas uzturēšanu un 

administrēšanu, ielu sarkano līniju un datu bāzes uzturēšanu, uzkrātās informācijas apmaiņas ar 

attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm nodrošināšanu, kā arī tās izsniegšanu privātpersonām, 

ņemot vērā apstākli, ka pašvaldībā nav speciālistu, kuri nodrošinātu iepriekš minēto funkciju 

izpildi un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai daļai - publiska persona 

var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona 

attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, nepieciešams iepriekš minēto funkciju izpildi turpināt 

deleģēt.  

 Ņemot vērā apstākli, ka līguma izpildes termiņš ar SIA “Topodati” jau ir pagātnē, līguma 

izpildes termiņš ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” ir  31.08.2021., lai nodrošinātu nepārtrauktu 

pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.1 panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka deleģēšanas līguma izbeigšanās gadījumā līdzēji nodrošina valsts pārvaldes 

uzdevuma izpildes nepārtrauktību, sadarbība turpināma ar abiem pakalpojuma sniedzējiem līdz 

brīdim, kad pašvaldība veiks deleģēšanas efektivitātes izvērtējumu un pieņems lēmumu par 

deleģēšanas līgumu slēgšanu par Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar izvēlēto pretendentu. Ārējos 

normatīvajos aktos nav definēti deleģēšanas efektivitātes kritēriji, tie ir jāizvērtē pašvaldības 

domei. Pārvaldes uzdevuma izpilde deleģējot būtu efektīvāka tādā gadījumā, ja rezultātā pārvaldes 

uzdevums tiktu izpildīts ar mazākiem izdevumiem (resursiem), ar mazāku administratīvo slogu, 

ar labākiem rezultātiem u.tml. Piemēram, ja pilnvarotās personas rīcībā jau ir visi nepieciešamie 

resursi pārvaldes uzdevuma izpildei, bet pašvaldībai nav, tad pašvaldībai ir jāvērtē un jāsalīdzina, 
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kādi būtu pašvaldības izdevumi, deleģējot uzdevumu, un kādi, nodrošinot uzdevuma izpildi pašai, 

kā arī, vai abos gadījumos uzdevuma izpildes rezultativitāte būtu salīdzināma un kur tā būtu 

augstāka. Arī juridiskajā literatūrā teikts, ka, izvērtējot efektivitāti, nevar aprobežoties tikai ar 

ieguldīto resursu un sasniegto rezultātu kvantitatīviem rādītājiem (piemēram, uzdevuma izpildes 

izmaksas euro un sasniegtie rezultāti – apmācīto personu skaits), bet ir jāņem vērā arī kvalitatīvie 

rādītāji (piemēram, uzdevuma izpildē iesaistīto personu pieredze un zināšanas, uzdevuma izpildes 

kvalitāte). 

 Pamatojoties iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 45.panta otro daļu un 47.1 panta pirmo daļu, 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Uzdot par pienākumu Attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālistam līdz 2021.gada 

13.oktobrim sagatavot deleģēšanas efektivitātes izvērtējumu un iesniegt izskatīšanai  

Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā atzinuma sniegšanai. 

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu nosūtīt pakalpojumu sniedzējiem SIA 

“Topodati” uz elektronisko pasta adresi: topodati@topodati.lv un SIA „Mērniecības Datu 

Centrs” uz elektronisko pasta adresi:  infodati@mdc.lv par sadarbības turpināšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.84 protokola pielikumā. 

 

§26 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu”  precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane izskaidro, ka ar minētiem precizējumiem tiek noteikts, ka iepriekšējie noteikumi, gan 

Sējas, gan Saulkrastu, zaudē spēku, jo tiek noteikta pāreja no viena tiesiskā regulējuma uz otru. 

 

 Saulkrastu novada dome 2021.gada 28.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt 

Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN 3/2021 “Par Saulkrastu novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (turpmāk- Saistošie noteikumi). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2021.gada 13.augustā ar Nr.1-

18/7530 sniegusi atzinumu par Saistošajiem noteikumiem, neizsakot būtiskus iebildumus, taču 

lūdzot precizēt Saistošo noteikumu Nr.SN 3/2021 3.punktu, lūdzot atzīt par spēku zaudējušiem 

2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 7/2015 “Par Sējas novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu” . 

Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ Saistošajos 

noteikumus veikti precizējumi atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

norādījumiem, atzīstot par spēku zaudējušiem 2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus 

Nr. 7/2015 “Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta  

ceturto daļu,  

mailto:topodati@topodati.lv
mailto:infodati@mdc.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  
 

NOLEMJ:  

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

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (pielikums) precizējumus. 

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.85 protokola pielikumā. 

 

§27 

Par īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi  

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Blankenbergs informē, ka zemes īpašnieks ir izteicis vēlmi piepirkt nelielu zemes gabalu klāt, 

līdz ar to pārbīdās iekšējā robeža. 

 

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

iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumiem ,,Olīši’’ (kadastra Nr. 8033 001 

1620) un Jūras prospekts 26 (kadastra Nr.8033 001 0076), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, pamatojoties uz: 

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

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

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

noteikumi”, 

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

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt nekustamajiem īpašumam ,,Olīši’’, kadastra Nr.8033 001 1620, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,  un Jūras prospekts 26, kadastra 

Nr.8033 001 0076, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 

projektu. 

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

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

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

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

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

persona – pēc juridiskās adreses. 

 

Lēmums Nr.86 protokola pielikumā. 
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§28 

Par Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis uzskata, ka būtu nepieciešams noteikt, ka VUGD pārstāvis ir pirmais vietnieks, un viņš 

pats un Guntis Liepiņš ir vienkārši vietnieki. 

N.Līcis norāda, ka lēmumā ir noteikts, ka VUGD pārstāvis komisijas priekšsēdētāja prombūtnes 

laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Ierosina lēmuma 1.3.3. punktā izņemt mežziņa 

vārdu un uzvārdu. 

E.Grāvītis ierosina norādīt: “Rīgas reģionālās virsmežniecības deleģēts pārstāvis”. Un 1.4.punktā 

norādīt: “Administratīvās nodaļas vadītājas nozīmēts pārstāvis”. 

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

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. 

Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām (turpmāk – Noteikumi) 10.1. apakšpunkts 

nosaka, ka civilās aizsardzības komisija (turpmāk – Komisija) izstrādā komisijas nolikumu un 

atbilstoši 11.5. apakšpunktam Komisijai ir tiesības koordinēt citu institūciju vai komersantu 

uzdevumu izpildi sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei.  Saskaņā ar Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11.panta pirmās daļas 2. un 

3.punktu -  pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu, sastāvu un darbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, savukārt, atbilstoši 

Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punktam -  Civilās aizsardzības komisijas nolikums apstiprināms 

domē tikai pēc nolikuma saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.  

2021.gada 22.jūnijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām””, kas paredz pašvaldību sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības komisijas atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam un mainoties 

pašvaldību administratīvajām robežām, tiek noteiktas 37 pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas līdzšinējo 36 vietā.  Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu 

balsu vairākumu nosaka to komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus un atbilstoši Likuma 10.panta pirmās 

daļas 6.punktam,  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi un tiesības norīkot Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu darbam sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijā. Šī amatpersona ir attiecīgās komisijas priekšsēdētāja vietnieks.  

Saulkrastu novada pašvaldībā 2021.gada 20.jūlijā saņemta informācija, ka darbam 

Komisijā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiek deleģēts Rīgas reģiona pārvaldes 

Saulkrastu daļas komandieris Juris Rusiņš un darbam Komisijā no Valsts meža dienesta tiek 

deleģēts Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas vecākais mežzinis Oskars Vīgants. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, 

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10. panta pirmās daļas 6.punktu, 11.panta 

pirmās daļas 2. un 3.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 

„Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā:  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:  

1.2.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

Saulkrastu daļas komandieris Juris Rusiņš (komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus). 

1.2.2. Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ervīns Grāvītis, 

1.2.3. Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Liepiņš, 

1.3. Komisijas pārstāvji: 

1.3.1. Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris, 

1.3.2. SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane, 

1.3.3. Rīgas reģionālās virsmežniecības deleģēts pārstāvis, 

1.4. Komisijas sekretārs: Administratīvās nodaļas vadītājas nozīmēts pārstāvis. 

2. Uzdot par pienākumu Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas priekšsēdētājam nodrošināt šī lēmuma un komisijas nolikuma projekta 

(pielikumā) nosūtīšanu saskaņošanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz 

elektronisko e-pasta adresei: cap@vugd.gov.lv un pēc atzinuma saņemšanas nodrošināt 

nolikuma apstiprināšanu kārtējā domes sēde. 

3. Uzdot par pienākumu Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas priekšsēdētājam nodrošināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna 

izstrādi  un saskaņošanu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 6 (sešu) mēnešu 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 25.janvāra 

rīkojumu Nr. 4.4/2019/R23 “Par pārstāvja deleģēšanu Saulkrastu sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijā” un Saulkrastu novada domes 2019.gada 29. maija lēmumu 

Nr.1150 “Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” (Prot.Nr.12/2019§6). 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Lēmums Nr.87 protokola pielikumā. 

 

§29 

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

precizēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

V.Spitane informē, ka ir iesniegusi priekšlikumu ar jaunu lēmumprojektu un precizētus 

noteikumus. Izskaidro, ka ministrija, sniedzot komentārus, kad tika gatavots lēmuma projekts, bija 

sapratusi, ka noteikumi jau ir stājušies spēkā, tādēļ ierosināja izstrādāt jaunus noteikumus un atcelt 

iepriekšējos, bet tā kā noteikumi nav stājušies spēkā, tos var precizēt un publicēt.  

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

mailto:cap@vugd.gov.lv
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2021.gada 17.augustā ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk- Ministrija) atzinums Nr.1-18/7594 Par saistošajiem noteikumiem Nr SN 2/2021, kurā 

Ministrijā informē, ka saistošie noteikumi ir pieņemti zināšanai, proti, sniegts pozitīvs atzinums, 

papildus vēršot uzmanību uz nepieciešamību iekļaut norādi, ka 2019.gada 27.februāra saistošie 

noteikumi Nr.SN 2/219 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.  

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/7594 

un, pamatojoties uz 45.panta 4.daļu, 

 

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

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

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Precizēt Saulkrastu novada domes 2021.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.2/2021 

“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 . 

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

 

Lēmums Nr.88 protokola pielikumā. 

 

§30 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

Ziņo N.Līcis. Aicina papildināt lēmuma projektu ar punktu, ka Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma 

laikā priekšsēdētāju aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Ervīns Grāvītis. 

G.Liepiņš uzskata, ka lēmums nav korekts, jo papildatvaļinājumi par iepriekšējiem gadiem 

amatpersonai netiek piešķirti. 

N.Līcis aicina precizēt lēmumu norādot tikai atvaļinājuma laiku 16.09.2021. - 28.09.2021. 

Diskusija par kompensācijas izmaksāšanu. Diskusijā piedalās G.Liepiņš, N.Līcis un juriste Juta 

Bērziņa. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2021.gada 24.augusta 

iesniegumu par papildatvaļinājuma un ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, pamatojoties uz 

Saulkrastu novada domes 01.07.2021. iekšējo noteikumu Nr. IeN 1/2021 “Saulkrastu novada 

domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” 10., 11. punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu un Darba likuma 

149.un 150.pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (E.Grāvītis, I.Petrova, J.Grabčiks, 

L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (G.Liepiņš), lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 
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NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim apmaksātas 

papildatvaļinājuma dienas un apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu par šādiem periodiem: 

1.1. no 16.09.2021. - 28.09.2021.   

2. Domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā priekšsēdētāju aizvieto priekšsēdētāja vietnieks 

Ervīns Grāvītis. 

 

Lēmums Nr.89 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:43 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 30.08.2021. 

 

 


