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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

 

2020. gada 12.marts                             Nr.10/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 12.martā plkst. 16:00 

Domes zāle 

Sēdi atklāj plkst. 16:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, 

Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Līga Vaidere, Bruno Veide,  

 

Nepiedalās deputāti: 

Antra Deniškāne (slimības dēļ) 

Sandra Ozola – Ozoliņa (aizņemta pamatdarbā) 

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

Oksana Vanaga (iemesls nav zināms) 

Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts video ieraksts. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumu veikšanu  

 

§1 

Par vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumu veikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē par vīrusa COVID-19 izplatību Latvijā un ziņo, ka Saulkrastu novada domes 

rīcībā nav apstiprinātas informācijas, ka kādam no Saulkrastu iedzīvotājiem būtu konstatēts 

COVID-19 vīruss, jo Slimību profilakses un kontroles centrs nesniedz informāciju kurās pilsētās 

atrodās inficētās personas. Ierosina uz vienu nedēļu slēgt Saulkrastu bērnudārzu un visām iestādēm 

izdot rīkojumu, ka tās personas, kas atgriezušās no infekcijas skartajām teritorijām, uz 14 dienām 

ir jāievēro karantīna. 
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S.Ancāne ziņo, ka iesniedza iesniegumu, lai tiktu pieņemts lēmums, kāda rīcība būs no pašvaldības 

puses, vīrusa izplatības gadījumā. Ir uz sēdi arī uzaicinājusi slimnīcas galveno māsu un ģimenes 

ārstu, jautājumu gadījumā par vīrusa izplatību. Ziņo par Saulkrastu slimnīcā veiktajiem 

piesardzības pasākumiem. Informē, ka nav informācijas, kādi drošības pasākumi ir veikti izglītības 

iestādēs Saulkrastos. Ierosina, ka nepieciešams ievērot karantīnu arī tiem cilvēkiem, kuri ir 

izbraukuši un atgriezušies no tām valstīm, kuras nav norādītas kā bīstamas vīrusa izplatībā. 

Informē, ja ģimenes locekļi dzīvo kopā ar kādu kurš ir inficējies ar vīrusu, tad neviens no ģimenes 

locekļiem nevar doties ne uz skolu, ne uz darbu un ir jāievēro karantīna. 

N.Līcis noskaidro no izglītības iestādēm par veiktajiem drošības pasākumiem. 

Izglītības iestādes un pašvaldības iestāžu  vadītāji informē par veiktajiem drošības pasākumiem un 

atceltajiem publiskajiem pasākumiem. (Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja Jana 

Bukovska, Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, Saulkrastu novada pašvaldības iestāde "Jauniešu māja" 

vadītāja Ingūna Feldmane, Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš, Saulkrastu 

novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša- Kreituse, 

Sociālās aprūpes mājas direktore Jogita Skujiņa). 

Ģimenes ārsts Aivars Bērziņš informē, ka ārsti strādā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

centra rekomendācijām. Informē, ka Saulkrastos ir noteikta karantīna 3-4 personām, kuri ir 

atgriezušies no vīrusa skartajām teritorijām vai ir bijis kontakts ar COVID-19 vīrusa pacientu. 

Ziņo, kā rīkoties, ja ir parādījušies saslimšanas simptomi. Informē, ka vīruss ir bīstamāks vecāka 

gadagājuma cilvēkiem un hronisku slimību pacientiem ar novājinātu imunitāti, tādēļ ierosina, lai 

minētie cilvēki sazinātos ar ģimenes ārstu telefoniski, nevis dodas uz ārstniecības iestādēm. 

S.Ancāne informē, ka Saulkrastu slimnīcā ir noteikta karantīna, kur atrodas tikai medpersonāls, 

bet poliklīnikā pacienti var nākt, bet aicina tomēr ar ārstiem sazināties telefoniski. Ierosina uz 

noteiktu laika periodu atcelt publisku pasākumu rīkošanu un noteikt, ka tās ģimenes, kuras skolēnu 

brīvdienās izceļo, neļaut skolēniem, 2 nedēļas pēc atgriešanās no ceļojuma, doties uz skolu.  

N.Līcis noskaidro par plānotajiem pasākumiem sporta centrā. 

A.Aparjode informē, ka tika atcelts basketbola turnīrs un ziņo, ka ir plānots šaha čempionāts 

Saulkrastos ar 30 dalībniekiem. Informē par veiktajiem drošības pasākumiem Saulkrastu sporta 

centrā. Ierosina publicēt informāciju, ka nav apstiprināts, ka kādam no Saulkrastu iedzīvotājiem 

būtu konstatēts COVID-19 vīruss, jo cilvēkiem sākas panika no neziņas.  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere uzskata, ka ir jārunā par to, ka iedzīvotāji ir uztraukušies, 

jo ir informācija, ka Saulkrastos ir cilvēki, kuri neievēro karantīnu, un dodas ārpus savām mājām, 

apmeklējot pasākumus un tirdzniecības vietas. Ziņo, ka nepieciešams lemt par to, kā rīkoties, lai 

tiktu ievērots karantīnas laiks un pašvaldībai ir nepieciešama atbildīgā persona, kurai tiktu sniegta 

konfidenciāla informācija par Saulkrastos esošajiem iedzīvotājiem, kuri atrodas karantīnā vai kuri 

jau ir vīrusa pārnēsātāji, lai nodrošinātu, ka minētās personas ievēro karantīnas laiku.  

S.Ancāne skaidro, ka ievērot karantīnu ir uz katra cilvēka sirdsapziņas, jo ir grūti kontrolēt vai 

minētās personas, kas atrodas minētajā karantīnā, to ievēro vai nē.  

E.Grāvītis ierosina pieņemt lēmumu un uz 2 nedēļām slēgt bērnudārzu, izglītības iestādes un 

nerīkot nekādus publiskos pasākumus, kā arī sazināties ar AS “CATA” un VAS „Latvijas 

dzelzceļš” par sabiedriskā transporta dezinficēšanu.  

Diskusija par dezinfekcijas līdzekļu izvietošanu un pasākumu atcelšanu Saulkrastos. Diskusijā 

piedalās E.Grāvītis, B.Veide, S.Ancāne, G.Lāčauniece un A.Aparjode.  

I.Jakuša – Kreituse informē, ka bērni gatavojas skatēm un grupas nav lielas, tādēļ uzskata, ka 

pilnīgi izslēgt ikdienas nodarbības būtu par traku. 

A.Aparjode uzskata, ja tiek slēgtas visas skolas un pasākumi, tad arī jāslēdz grupu nodarbības, jo 

tad tam nav jēgas. 

N.Līcis ierosina uz vienu nedēļu, no š.g. 14.marta līdz 22.martam, nerīkot jebkādus pasākumus 

Saulkrastos tai skaitā arī mēģinājumus. 

Diskusija par iestāžu slēgšanu Saulkrastos un par analīžu nodošanu. Diskusijā piedalās 

A.Aparjode, N.Līcis, V.Kalnakārkle, S.Ancāne, A.Horsts, B.Veide un L.Vaidere. 



N.Līcis atkārtoti ierosina uz 1 nedēļu nerīkot jebkādus pasākumus un slēgt bērnudārzu. 

A.Dulpiņš informē, ka skolas nevar slēgt, jo 12.klasēm ir mācību nedēļa un centralizētie eksāmeni. 

N.Līcis skaidro, ka minēto atcelt nevarēs, bet būs jāsagaida valdības lēmums, jo ja būs ārkārtas 

stāvoklis, tad visticamāk arī eksāmeni tiks atcelti. 

A.Horsts aicina uztvert nopietni esošo situāciju un ierosina slēgt visas iestādes un atcelt visus 

publiskos pasākumus līdz š.g. 5.aprīlim. 

Diskusija par iestāžu slēgšanu. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, V.Kalnakārkle, A.Horsts, E.Grāvītis 

un A.Aparjode. 

N.Līcis atkārtoti ierosina nerīkot jebkādus pasākumus Saulkrastu kultūras centrā, Saulkrastu 

sporta centrā, Jauniešu mājā un Saulkrastu novada bibliotēkā, un slēgt pirmsskolas izglītības 

iestādi uz 1 nedēļu. 

Diskusija par iestāžu darbinieku darbu minētajā laika posmā un par iestāžu slēgšanas laika posmu. 

Diskusijā piedalās I.Dzintare, E.Grāvītis, V.Kalnakārkle, A.Horsts, L.Vaidere, N.Līcis un 

J.Bukovska. 

 

Pamatojoties uz Veselības aizsardzības likuma 3.panta 3.daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta sesto punktu, ņemot vērā Saulkrastu novada domē saņemto Saulkrastu slimnīcas 

2020.gada 11.marta vēstuli par vīrusa Covid-19 izplatību un tā ierobežošanas pasākumiem, ņemot 

vērā vispārējo situāciju valstī un pasaulē par vīrusa Covid-19 izplatību, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece), „PRET”- nav, 

„ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 14.marta līdz 22.martam atcelt visus Saulkrastu novada pašvaldības rīkotos 

publiskos pasākumus. 

2. No 2020.gada 14.marta līdz 22.martam slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”. 

3. Uzdot Saulkrastu novada domes iestāžu vadītājiem, organizēt un vadīt savu darbu, 

ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī citu iestāžu un Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja rīkojumus. 

 

Lēmums Nr.1641 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:40 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 16.03.2020. 

 


