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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
2019. gada 18.decembris

Nr.32/2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.decembrī plkst. 15:30
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15:30
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns
Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola - Ozoliņa,
Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide.
Nepiedalās deputāti:
Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas
iemeslu.
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:
1. Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums”
2. Par Vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu
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Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums”
Ziņo N.Līcis. Informē, par tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvjiem par administratīvi teritoriālo reformu un novada attīstības centru noteikšanu. Skaidro
par investīcijām, atpazīstamību un uzņēmumu daudzumu Saulkrastos. Ziņo par tuvākajiem
attīstības centriem Saulkrastu novada tuvumā. Informē par kaimiņu novadu un Saulkrastu
iedzīvotāju viedokļiem par administratīvi teritoriālo reformu. Uzskata, ka ieguvēji būtu ne tikai
Saulkrasti, bet arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji, kā arī pati valsts, ja Saulkrastu
novads kļūtu par attīstības centru, jo ir jāizmanto piekrastes attīstības potenciāls.
E.Grāvītis atbalsta sagatavoto lēmumprojektu un ierosina par to balsot.
N.Līcis ierosina papildināt lēmumprojektu ar tagadējiem statistikas datiem par deklarēto
iedzīvotāju skaitu Saulkrastu novadā.
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E.Grāvītis uzskata, ka sagatavotais lēmumprojekts, uz doto mirkli, ir optimālākais variants
Saulkrastiem un ierosina to atstāt tādu kāds ir.
Vadošā juriste Raimonda Kosmane papildina E.Grāvīša teikto, ka lēmumā ir norādīts, ka tiek
pilnvaroti deputāti pārstāvēt Saulkrastu novada domes intereses administratīvi teritoriālās
reformas komisijā un tad tie varēs arī sniegt precīzākus datus un argumentus par Saulkrastu novadu
kā Vidzemes piejūras novada centru.
A.Horsts norāda, ka Saulkrastu novads nesasniedz galveno kritēriju, ko ir norādījusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – 15 000 iedzīvotāji. Informē, ka likumā tika
norādīts, ka pagastu atdalīšana, teritoriālās reformas ietvaros, netiek paredzēta. Uzskata, ka bija
jāskata jautājums par Carnikavas novada apvienošanu ar Saulkrastu novadu. Vēlas noskaidrot, kas
ir paredzēts 4.punktā minētajā pilnvarojumā.
Domes priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns izskaidro, ka kritērijs 15 000 iedzīvotāji attiecas
uz Pierīgas novadiem, kas tieši robežojas ar Rīgu. Informē, ka 4.punktā tika norādīti visu esošo
politisko partiju pārstāvji. Ziņo par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildes
vēstuli uz 15 deputātu parakstītu vēstuli par iekšējo robežu mainīšanu.
Diskusija par sagatavoto lēmumprojektu. Diskusijā piedalās B.Veide, A.Horsts un E.Grāvītis.
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Pamatojoties uz to, ka 2019. gada 21. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija Latvijas Republikas Saeimā iesniegusi likumprojektu “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13), kurš ticis atbalstīts Ministru kabineta 2019. gada 15.
oktobra sēdē, bet 2019. gada 24. oktobrī nodots atbildīgajai komisijai;
ievērojot Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas
vēstulē Nr. 111.9/19-1-13/19 pausto aicinājumu izteikt viedokli par lēmumprojektu, kā arī,
ievērojot apstākli, ka sagatavotais lēmumprojekts paredz Saulkrastu novadu apvienot ar Sējas,
Ādažu un Carnikavas novadiem, kā novadu centru turpmāk nosakot Ādažus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš,
O.Vanaga, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode,
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Saulkrastu novada dome neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
sagatavoto lēmumprojektu attiecībā uz Saulkrastu novadu.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes novadu reformas rezolūcijas tekstu:
“Lai attīstītu Vidzemes piekrastes piejūras uzņēmējdarbību, paplašinātu ostas un loģistikas, kā arī
rūpniecības pakalpojumus, lai ilgtermiņā Vidzemes piekrastē izveidotu Palangas (Lietuva) vai
Pērnavas (Igaunija) līmeņa kūrortu, tādējādi dodot Latvijas Republikai būtisku ekonomisko
pienesumu, Latvijas Republikas Saeimai ir jāpieņem stratēģisks lēmums par novada centra
izveidošanu tiešā Vidzemes piekrastē!
Saulkrasti atrodas 45 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, kas nav tiešā Pierīga un 70 km no
Igaunijas robežas. Saulkrastos ir moderna pirmskolas izglītības iestāde, kurā šobrīd mācās 250
bērnu, kā arī virkne pirmskolas vecuma bērnu apmeklē privātos bērnudārzus, Saulkrastos ir divas
spēcīgas vidusskolas un mūzikas un mākslas skola, demogrāfiskais stāvoklis liecina, ka jau tuvā
nākotnē novadā būs nodrošinātas pilnvērtīgas vidusskolas klases. Saulkrastos ir Valsts
ugunsdrošības un glābšanas dienesta filiāle un Rīgas reģiona policijas pārvalde, Saulkrastos ir
slimnīca, poliklīnika un diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, sociālā māja,
moderna sporta halle un kultūras centrs. Atšķirībā no daudziem jaunveidojamiem novadu
centriem, Saulkrastos ir ērta un kvalitatīva ceļu infrastruktūra (dzelzceļš, Eiropas līmeņa šoseja
VIA Baltica, paredzama Rail Baltica būvniecība), attīstīta uzņēmējdarbība (šobrīd novadā
reģistrēti gandrīz 800 uzņēmumi, tajā skaitā darbojas ceturtā lielākā osta Latvijā).
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Blakus esošo Sējas novada, Skultes, Liepupes un Vidrižu pagastu iedzīvotāji aktīvi izmanto un
lieto Saulkrastu novada infrastruktūru. Bez deklarētajiem iedzīvotājiem tikai Saulkrastu novadā
vien 4-6 mēnešus gadā Saulkrastos uzturas aptuveni 50 000 iedzīvotāju.
Visi minētie apsvērumi liecina, ka Vidzemes piejūras novada centrs veidojams Saulkrastos.”
3. informēt Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisiju par
Saulkrastu novada domes viedokli un aicinājumu veikt grozījumus izstrādātajā
likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, paredzot, ka
Saulkrastu novads tiek veidots kā atsevišķs novada centrs, tam pievienojot Sējas novadu,
Skultes, Vidrižu un Liepupes pagastus.
4. Pilnvarot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci, domes priekšsēdētāja
vietnieku Bruno Veidi, domes deputātus Alenu Horstu un Ervīnu Grāvīti pārstāvēt
Saulkrastu novada domes intereses Latvijas Republikas Saeimā un Administratīvi
teritoriālās reformas komisijā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” sakarā.
Lēmums Nr.1528 protokola pielikumā.
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Par Vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu
Ziņo N.Līcis.
Ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr.799 “Par Saulkrastu
novada Vēlēšanu locekļa apstiprināšanu” tika iekļauta komisijas sastāvā /vārds, uzvārds/.
Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas locekles /vārds,
uzvārds/ 2019.gada 10.decembra iesniegums par atbrīvošanu no Vēlēšanu komisijas locekles
amata pienākumu pildīšanas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11.panta trešo daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 14 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš,
O.Vanaga, S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode,
M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atsaukt /vārds, uzvārds/ (personas kods: [..]) no Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas
locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 10.decembri.
2. Administratīvajai nodaļai par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām paziņot Centrālajai
vēlēšanu komisijai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1529 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 16:05
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja

____________ Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 19.12.2019.
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