
 

 
Saulkrastu novada dome 
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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS NR.4/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 22.aprīlis 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 8:30 
Sēdi atklāj plkst. 8:30 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks, 
Mārtiņš Kišuro, Igors Žukovs, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Guntars 
Zonbergs, Andris Silavnieks 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, Juridiskās 
nodaļas juriste Gita Lipinika, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga, projektu vadītāja Anita Līce 
Iestāžu vadītāji: Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle 
 
Klausītāji: Saulkrastu vidusskolas skolēni 
(dalībnieku saraksts protokola pielikumā) 
 
Nepiedalās deputāti: 
Aiva Aparjode (aizņemta pamatdarbā) 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba 
kārtību. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, A.Aparjode, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par 2015.gada 30.decembra lēmuma (prot.Nr.18§17) precizēšanu 
2. Par stratēģijas “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. gadam” 

sabiedrisko apspriešanu 
3. Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu ideju konkursā 
 

 
 



 

§1 
Par 2015.gada 30.decembra lēmuma „Par „Saulkrastu novada  

Izglītības attīstības koncepcijas 2016. – 2021.gadam”  
izstrādi” (prot.Nr.18, §17) precizēšanu 

ZIŅO E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 2016.gada 
21.aprīļa iesniegumu par 2015.gada 30.decembra lēmuma „Par „Saulkrastu novada Izglītības 
attīstības koncepcijas 2016. – 2021.gadam” izstrādi” (prot.Nr.18,§17) precizēšanu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks) 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Precizēt 2015.gada 30.decembra lēmuma „Par „Saulkrastu novada Izglītības attīstības 
koncepcijas 2016. – 2021.gadam” izstrādi” (prot.Nr.18, §17) un tā pielikuma tekstā 
vārdus un skaitļus „koncepcija 2016. – 2021.gadam”, aizstājot tos ar vārdiem un 
skaitļiem „stratēģija 2016. – 2025.gadam” attiecīgā locījumā. 

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 22.aprīlī. 
 
 

§2 
Par stratēģijas “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. gadam” 

sabiedrisko apspriešanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
Debates par laiku, kad tiks organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem. Debatēs piedalās E.Grāvītis, 
B.Veide, N.Līcis, S.Osīte, J.Grabčiks. E.Grāvītis ierosina rīkot tikšanos 05.05.2016. plkst.18:30 
domes zālē. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.  
E.Grāvītis informē par Izglītības attīstības stratēģiju. Darba grupas ietvaros tika skatīta visa 
izglītības sistēma pašvaldībā. Kā Izglītības attīstības koncepcijas darba grupas atbalstāmais 
variants tiek virzīts scenārijs A1 – Saulkrastu vidusskolas saglabāšana un paplašināšana. 
Zvejniekciema vidusskola ar laiku pārtop pamatskolā. Mācības Zvejniekciemā pabeidz esošie 
vidusskolēni. Scenārija A1 negatīvas puses – nākotnē saskatāms telpu trūkums. Zvejniekciema 
vidusskola varētu daļēji mazināt rindas uz vietu pašvaldības bērnudārzā.  
J.Grabčiks par Skultes pagasta bērniem. Reformas dēļ Skultes pagasta bērni var atteikties 
apmeklēt skolu Saulkrastu novadā. Uzdod jautājumu par pašvaldības līdzfinansējumu.  
E.Grāvītis paskaidro, lai atvērtu 10.klasi jāizpilda vienu no diviem kritērijiem – vai 18 skolēni 
10.klasē vai 48 skolēni vidusskolā kopā. Jebkurā gadījumā Saulkrastos 2016/2017 gads ir 
kritisks. Valsts nepieļauj pašvaldības līdzfinansējumu. 
A.Dulpiņš – lai garantētu 10. klasi ilgtermiņā, jāizvēlas vienu no diviem scenārijiem.  
L.Vaidere pauž viedokli, ka koncepcijā jau stingri ir uzspiests variants A1. Ierosina iedzīvotājus 
iepazīstināt ar cipariem, ko nozīmē A1 varianta piebūves, ēdamzāles ierīkošana. Jādomā par 
ģērbtuvēm, par stadionu. L.Vaidere uzskata, ka variantam A1 ir daudz mīnusu. Skola ir 
novecojusi, vienīgais pluss - skola atrodas Saulkrastu centrā. A1 variantam ir milzīgas izmaksas. 
E.Grāvītis paskaidro, ka publiskai apspriešanai tiks nodoti divi varianti: A1 un B1. Darba grupa 
izsaka rekomendāciju, ko uzskata par labāko variantu. Pie varianta B1 Zvejniekciema vidusskola 
būs piepildīta ar vidusskolēniem, taču bērnudārza rindas problēma netiek risināta, Saulkrastu 
vidusskolai nav iespējams uzņemt 5-6 gadīgos bērnus.  
S.Osīte izsaka viedokli par stratēģijas variantiem. Par B1 variantu: Zvejniekciema vidusskola -  
liela skola, plašs sporta laukums, liela ēdnīca, plaši koridori, lielas telpas, jauni pedagogi. 
Saulkrastu vidusskolai jāiegulda finanšu līdzekļi. Jādomā par risinājumu, kas pašreiz ir labākais. 



 

E.Grāvītis paskaidro, ka Saulkrastu vidusskolai jau tagad ir problēmas ar ēdamzāli un ģērbtuvi, 
šis jautājums jārisina jebkurā gadījumā. Šobrīd stratēģija tiks nodota sabiedriskai apspriešanai, 
nevis apstiprināta. 
A.Dulpiņš par koncepcijas publicēšanu, nosūtīšanu caur e-klasēm, lai visiem būtu pieejama 
informācija. 
E.Grāvītis par informācijas iesniegšanu – priekšlikumi, ierosinājumi, vērtējums koncepcijai ir 
iesniedzami rakstiski, anonīmi. 
N.Līcis informē, ka iedzīvotājiem būs pieejama aptauja digitālā veidā. Lēmums par 
reorganizāciju neskar 2016.gadu. Jāizvērtē situācija, ko darīt, ja nevienā no skolām līdz vasaras 
vidum nenokomplektēsies 10.klase.  
E.Grāvītis - gadījumā ja abās izglītības iestādēs 10.klase nenokomplektēsies, maijā būs jālemj 
kura skola nodrošinās 10.klasi. N.Līcis par risku, ka apvienojot skolas 10.klasē vienā izglītības 
iestādē nebūs 18 skolēni. Jārisina situāciju ar Izglītības ministrijas palīdzību, lai Saulkrasti 
nepaliktu bez 10.klases vispār. 
 

Lai Saulkrastu novadā nodrošinātu vienotu, kvalitatīvu un pieejamu izglītības 
pakalpojumu kā arī efektīvi un koordinēti izmantotu cilvēku, materiālos, infrastruktūras un 
finanšu resursus, Saulkrastu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (18/2015 §17)  izveidot 
Izglītības koncepcijas izstrādes darba grupu. 2016.gada 4.janvārī, pamatojoties uz cenu aptaujas 
ID Nr.SND/ZS/2015/23 rezultātiem tika noslēgts līgums Nr. LP/2016/01/65, ar SIA “Dynamic 
University” par Izglītības attīstības koncepcijas izstrādi 2016. – 2025. gadam. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā 
un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, “Izglītības 
likuma” 17. pantu un 2009.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 109.2.apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks) 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Nodot publiskai apspriešanai stratēģiju “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 
2016. – 2025. gadam” (protokola 1.pielikumā) 

2. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 25.04.2016. līdz 16.05.2016. Tikšanās ar 
iedzīvotājiem tiks organizēta 05.05.2016. plkst.18:30 Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes 
zālē. 

3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, kā arī izvietot paziņojumu pašvaldības iestādēs: 
3.1. Saulkrastu vidusskola; 
3.2. Zvejniekciema vidusskola; 
3.3. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”; 
3.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 
3.5. Pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”; 
3.6. Saulkrastu novada dome. 

 
§3 

Par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektu ideju konkursā 

ZIŅO E.Grāvītis 
S.Tiļuga informē deputātus par projekta mērķi un izmaksām. Uzsvars ir uz jauniešiem, izglītību, 
uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros paredzētas pieredzes apmaiņas, uzņēmējdarbības apmācības, 
nometnes ar speciālistu piesaisti. Projekts paredzēts uz 2 gadiem. 



 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 

Anitas Līces 2016. gada 20. aprīļa iesniegumu par dalību INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā Saulkrastu pašvaldībai kā Jūrmalas 
pašvaldības sadarbības partnerim projektā „Promotion of new business development in the area 
of tourism, recreation and balneology in the coastal area” ar mērķi izveidot sadarbības tīklu un 
labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu uzņēmumu radīšanai un jauniešu 
uzņēmējdomāšanas attīstībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu un 10. punktu, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, 
J.Grabčiks, M.Kišuro, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks) 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projekta „Promotion of new business development in the area of tourism, 
recreation and balneology in the coastal area” pieteikumu sadarbībā ar Jūrmalas 
pašvaldību kā vadošo projekta partneri INTERREG V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektu ideju konkursā. 

2. Noteikt Saulkrastu novada projekta daļas plānotās izmaksas 100000,00 euro apmērā, no 
kuriem Eiropas Savienības finansējums 85000,00 euro jeb 85% no projekta plānotājām 
izmaksām, bet pašvaldības finansējums 15000,00 euro apmērā jeb 15% no projekta 
plānotajām izmaksām. 

 
 

  
 
Sēdi slēdz plkst. 09:06 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 22.04.2016. 


