
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 1.aprīlis                             Nr.12/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 1.aprīlī plkst.14:00 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 14:08 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

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, Ivars Veide  

 

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 un informē, ka deputāti sēdē piedalās attālināti.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Skultes ostas pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu  

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā  

3. Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Vidzemes jūrmalas 

mūzikas un mākslas skolā  

4. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu  

 

§1 

Par grozījumiem Skultes ostas pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka sakarā ar situāciju valstī, Skultes ostas pārvalde vēlas valdes sēdes vadīt attālināti, 

tādēļ ir nepieciešami grozījumi nolikumā. Informē par grozījumiem nolikumā par finanšu līdzekļu 

izlietojumu. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 31.martā saņemts Skultes ostas 

pārvaldes vēstule ar lūgumu apstiprināt grozījumus Skultes ostas pārvaldes nolikumā. 

Izskatot saņemto iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Likums par ostām” 7.panta pirmo 

daļu, 

 

mailto:dome@saulkrasti.lv


Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Skultes ostas pārvaldes nolikumā; 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

3. Par lēmumu paziņot Skultes ostas pārvaldei. 

 

Lēmums Nr.1677 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu Sociālā dienesta budžeta pabalstu sadaļā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga izskaidro, ka dienestam šī gada budžetā tika 

paredzēti 1000 eiro krīzes situācijām, kuri jau tika izlietoti, lai piešķirtu pabalstu personai, sakarā 

ar ugunsgrēku īpašumā. Informē, ka sakarā ar pašreizējo situāciju, būtu nepieciešami papildus 

līdzekļi, krīzes situāciju risināšanai.  

S.Osīte noskaidro, no kuriem līdzekļiem tiks ņemta nauda. 

K.Mozga atbild, ka no neparedzētiem līdzekļiem. 

A.Horsts noskaidro vai daudzi cilvēki vēršas pēc palīdzības un kādas ir viņu vēlmes. 

K.Mozga atbild, ka Sociālajā dienestā, pēc pabalstiem krīzes situācijā, ir vērsušās 2 personas, viena 

ir pašnodarbināta un interesējusies vai pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, bet, 

izskaidro, ka palūdza minētajai personai sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu par atbalstu 

pašnodarbinātajiem. Informē, ka otrajā situācijā bija interesējusies māmiņa, ka viņa nevarēs 

nomaksāt automašīnas līzingu un jautāja, kā minēto situāciju risināt uz ko atbildēja, ka 

nepieciešams sazināties ar savu banku par iespējamo risinājumu. Ziņo, ka 31.03.2020. notika 

Sociālā dienesta ārkārtas sēde, kurā, pamatojoties uz Domes rīkojumu, tika piešķirts materiāls 

atbalsts trūcīgo-maznodrošināto ģimeņu bērnu ēdināšanai. 

L.Vaidere noskaidro kā tiks izmantota un sadalīta lūgtā summa un cik ilgam laikam tā varētu 

pietikt. 

K.Mozga izskaidro, ka 300 eiro tiks izmantoti trūcīgo-maznodrošināto ģimeņu bērnu ēdināšanai, 

kā arī ir ieplānoti 1000 eiro ugunsgrēka vai ja notiek kāda stihiska nelaime ģimenē, bet, informē, 

ka pārējā summa ir paredzēta krīzes situācijai un seku risināšanai saistībā ar Covid – 19.  

Diskusijas par skolēnu brīvpusdienām. Diskusijā piedalās A.Aparjode un N.Līcis. 

S.Osīte noskaidro cik ilgam laikam ir paredzēta pieprasītā summa. 

K.Mozga informē, ka līdzekļi paredzēti šim gadam, bet ja būs nepieciešami papildus līdzekļi, tad 

jautājums tiks risināts. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka  Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā minēts, ka valsts daļēji piedalīsies pašvaldību līdzfinansēšanā, lai kompensētu 

izdevumus par pabalstiem krīzes situācijā, un pārejas noteikumu 37.punktā minēts, ka valsts trīs 

mēnešu periodā atmaksās 40 eiro uz ģimeni, ja tiks piešķirti līdzekļi saistībā ar krīzes situāciju. 

  

 2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu valstī ir izsludināts 

ārkārtējs stāvoklis.  

 26.03.2020. domē tika saņemts Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas iesniegums ar lūgumu 

piešķirt papildus līdzekļus, lai nodrošinātu sociālo pabalstu ģimenēm, kuras ir nonākušas krīzes 

situācijā dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas. 

Izskatot Saulkrastu Sociālā dienesta vadītājas 26.03.2020. iesniegumus par papildus  

līdzekļu  piešķiršanu  Sociālā  dienesta  budžetā  pabalstu  sadaļā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 



35.panta otro daļu, kā arī minētā panta Pārejas noteikumu 36.punktu, kā arī ievērojot vispārējo 

situāciju valstī, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 2 000,00 euro, lai 

samaksātu Sociālā dienesta piešķirtos pabalstus krīzes gadījumā. 

2. Palielināt Saulkrastu sociālā dienests – Sociālie pabalsti budžeta plānu par 2000,00 euro 

(Struktūrvienība 081, M812) ekonomiskās klasifikācijas kodā 6254 (pašvaldību  

vienreizējie  pabalsti  naudā  ārkārtas  situācijā), lai Sociālais dienests  spētu piešķirt  

pabalstus  Saulkrastu  novada  deklarētajiem iedzīvotājiem  krīzes  situācijās,  kad 

ģimene/persona katastrofas  vai citu no ģimenes/personas gribas  neatkarīgu  apstākļu  dēļ  

pati saviem spēkiem  nespēj nodrošināt  savas  pamatvajadzības  un tai  ir  nepieciešama  

materiāla  palīdzība; 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1678 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Vidzemes jūrmalas 

mūzikas un mākslas skolā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska izskaidro, ka sakarā ar 

to, ka mācības notiek attālināti un atsevišķiem kursiem nenotiek vispār un gan mācību līdzekļi, 

gan skolas infrastruktūra netiek izmantota, tādēļ uzskata, ka būtu nepieciešams atbrīvot vecākus 

no līdzfinansējuma vismaz uz 2 mēnešiem 100% apmērā, pie nosacījuma, ka sagatavošanas klase 

darbu neturpina. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka minēto 2 mēnešu vecāku finansējums būtu 5600 eiro. 

A.Aparjode noskaidro, vai nevajadzēja atbrīvot vecākus no līdzfinansējuma arī sākot no marta 

vidus. 

Diskusija par līdzfinansējuma maksas atcelšanu sākot no marta vidus. Diskusijā piedalās 

I.Lazdauska, N.Līcis un A.Aparjode. 

A.Horsts noskaidro, vai no minētajiem vecāku līdzfinansējumiem tiek maksāta pedagogiem alga. 

I.Lazdauska atbild, ka neliela daļa nāk pedagogiem, bet pamatā algu saņem no valsts budžeta. 

N.Līcis informē, ka vecāku līdzfinansējums ir pieskaitāmi pie kopējiem ieņēmumiem, kas veido 

attiecīgās izglītības iestādes kopējo budžetu. 

Diskusija par līdzfinansējuma maksas atcelšanu sākot no marta vidus. Diskusijā piedalās 

A.Deniškāne, N.Līcis, I.Lazdauska un A.Aparjode. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2020.gada 23.martā domē saņemts Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas 

(turpmāka – VJMMS) direktores iesniegumus, kurā norādīts, ka VJMMS, tā pat kā citās izglītības 

iestādēs, mācības notiek attālināti un atsevišķiem kursiem nenotiek vispār un tiek lūgts izskatīt 

jautājumu par līdzfinansējuma maksas atcelšanu vai samazināšanu. 

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 



2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.4.punktu, 
Izglītības likuma 12.panta 2.2 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. 2020.gada aprīlī un maijā Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, 

atcelt Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 

ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” paredzēto vecāku līdzfinansējumu; 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktore. 

 

Lēmums Nr.1679 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro, vai pusdienas tiks piegādātas katram uz mājām vai arī tiks pārskaitīta nauda. 

J.Miranoviča informē, ka ir saņemtas vadlīnijas no Labklājības ministrijas par minētās dotācijas 

izlietošanas iespējām. Ziņo, ka ir 4 veidi: pusdienu piegāde, pati ģimene izņem pusdienas, piešķirot 

pārtikas paku vai piešķirot pārtikas talonus ar ierobežojumiem alkoholu vai tabakas izstrādājumu 

iegādei. 

Diskusija par piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Aparjode, 

L.Vaidere, K.Mozga, S.Ancāne, E.Grāvītis un J.Miranoviča. 

N.Līcis noskaidro vai runa pagaidām iet tikai par aprīli. 

J.Miranoviča atbild piekrītoši un papildina, ka, ja ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai 

piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tad tos var izmantot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai. Informē, ka Ministru kabinets šo lēmumu ir pieņēmis pagaidām tikai par aprīli. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  

 

Lai nodrošinātu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 punktu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, 

O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pašvaldībā aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 

4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, izlietot tās 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi 

no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas); 

2. Pašvaldībā aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi, izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 



7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai 

vietas); 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

4. Administratīvajai nodaļai trīs darba dienu laikā publicēt lēmumu pašvaldības mājas lapā; 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga Saulkrastu novada Sociālā dienesta vadītāja. 

 

Lēmums Nr.1680 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:40 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 03.04.2020. 

 


