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2020. gada 6.aprīlis                             Nr.13/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 6.aprīlī plkst.16:30 ar videokonferences starpniecību 

Sēdi atklāj plkst. 16:34 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: 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  

 

Nepiedalās deputāti: 

Santa Ancāne (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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 Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

2. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

3. Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā  

4. Par Saulkrastu novada būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā atstāšanu spēkā  

5. Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem  

6. Par atbalstu krīzes situācijā  

 

§1 

Par Zemkopības ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Aicina deputātus balsot un apstiprināt ministriju pārstāvjus. 

A.Horsts noskaidro vai E.Grāvītis ir Zemkopības ministrijas amatpersona uz ko E.Grāvītis atbild 

piekrītoši. A.Horsts noskaidro vai E.Grāvītis ir štata padomnieks, kas saņem atalgojumu un citu 

mantisku labumu. 

E.Grāvītis atbild noraidoši, un A.Horsts noskaidro vai viņš ir klasificējams kā ārštata padomnieks. 

E.Grāvītis atbild piekrītoši. 

A.Horsts uzskata, ka ārštata padomnieks neatbilst Likuma par ostām 26.pantam, un citē daļu 

likuma pantu: “Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs” un uzskata, ka ministrija nevarēja izvirzīt E.Grāvīti 

kā Zemkopības ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdes sastāvā, jo viņš nav Zemkopības 

ministrijas amatpersona. 

E.Grāvītis izskaidro, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes likumu un likumu par interešu konfliktu, arī 

ministrijas ārštata padomnieki ir amatpersonas.  

Diskusija vai ministrijas ārštata padomnieks ir klasificējams kā amatpersona. Diskusijā piedalās 

A.Horsts, E.Grāvītis un N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 4.martā saņemta Zemkopības ministrijas vēstule 

Nr.4.1-2e/498/2019 “Par Zemkopības ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē” par Zemkopības 

ministra padomnieka, Saulkrastu novada domes deputāta Ervīna Grāvīša deleģēšanu Skultes ostas 

valdes sastāvā, iepriekšējā Zemkopības ministrijas pārstāvja Ričarda Derkača vietā. 

„Likums par ostām” 26.pants nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome ne 

vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības amatpersonu, pa 

vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības 

ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās 

proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus. Šobrīd  

Saulkrastu novada dome apstiprinājusi Skultes ostas valdē 4 ministriju pārstāvjus un vienādās 

proporcijās 3 ostas komercsabiedrību pārstāvjus un 3 Saulkrastu novada domes deputātus.  

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un Skultes ostas pārvaldes nolikuma 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Finanšu komitejas 

2019.gada 13.marta atzinumu (Prot.Nr.3/2019§9),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Aparjode, 

L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 3 (A.Horsts, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 7.aprīli atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Zemkopības ministrijas 

pārstāvi Ričardu Derkaču. 

2. Ar 2020.gada 8.aprīli iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Zemkopības ministra padomnieku 

Ervīnu Grāvīti (personas kods [..]). 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei un Zemkopības 

ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1681 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts informē, ka nav skaidri zināms, vai minētā persona ir Ekonomikas ministrijas 

amatpersona, likuma izpratnē. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 16.martā saņemta Ekonomikas ministrijas vēstule 

Nr.3.3-4/2020/1434N “Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi” kurā, pamatojoties uz Ekonomikas 

ministrijas 2020.gada 10.marta rīkojumu Nr. 1-6.1/2020/35 “Par grozījumu Ekonomikas 

ministrijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.133 “Par pārstāvjiem mazajās ostās””  Skultes un 

Jūrmalas ostu valdēs kā Ekonomikas ministrijas pārstāvis tiek nozīmēts  Ekonomikas ministra 

ārštata padomnieks Salvis Petriks. 

„Likums par ostām” 26.pants nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome ne 

vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības amatpersonu, pa 



vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības 

ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās 

proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.  

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un Skultes ostas pārvaldes nolikuma 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktum,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, A.Aparjode, 

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

Ozoliņa, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Horsts, O.Vanaga), 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 8.aprīli iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Ekonomikas  ministra ārštata 

padomnieku Salvi Petriku. 

2. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei un Ekonomikas 

ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1682 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par Satiksmes ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 3.aprīlī saņemts Satiksmes ministrijas 2020.gada 

2.aprīļa rīkojums Nr. 01-03/86 “Par Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai 

Skultes ostas valdē”, ar kuru Skultes ostas valdē kā Ekonomikas ministrijas pārstāvis tiek nozīmēta  

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova. 

Likuma „Likums par ostām” 26.pants nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās pašvaldības 

dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības 

amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas 

ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais 

ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus.  

Pamatojoties uz „Likuma par ostām” 26.pantu un Skultes ostas pārvaldes nolikuma 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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

I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Ozola-Ozoliņa), 

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020.gada 7.aprīli atbrīvot no Skultes ostas valdes sastāva Satiksmes  ministrijas 

pārstāvi Lauri Kanderi. 

2. Ar 2020.gada 8.aprīli iecelt Skultes ostas valdes sastāvā Satiksmes ministrijas valsts 

sekretāri Ilondu Stepanovu. 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu Skultes ostas pārvaldei un Satiksmes 

ministrijai. 

 

Lēmums Nr.1683 protokola pielikumā. 

 

 

 



§4 

Par Saulkrastu novada būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā atstāšanu 

spēkā 

 

Ziņo N.Līcis.  

Juriste Vita Spitane izskaidro, ka pēc Domes sēdes, būvvaldes darbiniekiem tika uzdots izsniegt 

paskaidrojumu, kurš tika saņemts un tika pārbaudīti arī visi dokumenti un akti, un uzskata, ka nav 

pamata atcelt būvvaldes lēmumu. 

A.Horsts noskaidro vai būvvalde bija devusies uz minēto objektu un to pārbaudījusi. 

V.Spitane informē, ka tika veikti atkārtotie uzmērījumi 2019.gadā un jumts tika pārbūvēts, un pēc 

tam tika konstatēts, ka pārkare pāri žogam vairs neesot. 

B.Veide izskaidro strīda iemeslu, norāda, ka žogs netika uzbūvēts pareizajā vietā, tā kā ir 

būvgabala robeža, tādēļ kaimiņš būvējot nojumi ir vadījies pēc žoga izvietojuma, bet tad, kad tika 

veikti uzmērījumi, tika konstatēts, ka jumta pārkare bija pāri robežai, tādēļ būvvalde nepieņēma 

būvi ekspluatācijā un lika minēto pārkari demontēt, kas arī tika izdarīts un tad būve tika nodota 

ekspluatācijā. Uzskata, ka tagadējais strīda iemesls varētu būt dokumentu saskaņošanā. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.  

 

Saulkrastu novada dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 7.decembrī ir saņēmusi /vārds, 

uzvārds/ iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu (turpmāk – iesniegums I), kurā 

ietverts lūgums atcelt Saulkrastu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) administratīvo aktu par 

kaimiņu būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 
2019.gada 10.decembrī Domē saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums par administratīvā akta 

apstrīdēšanu II (turpmāk – iesniegums II), kurā lūgts vēlreiz pārbaudīt projekta atbilstību 

normatīvajiem aktiem un detalizēti salīdzināt projekta ģenerālplānu ar izpildmērījumiem, atcelt 

22.11.2019.administrātīvo aktu par ēku pieņemšanu ekspluatācijā, pieņemt lēmumu par 

būvatļaujas 80/11 atcelšanu un ēku nojaukšanu. 
2019.gada 21.decembrī Domē saņemts /vārds, uzvārds/ iesniegums par administratīvā akta 

apstrīdēšanu III (turpmāk - iesniegums III), kurā lūgts piešķirt /vārds, uzvārds/ trešās personas 

statusu administratīvajā procesā. Papildus precizēts administratīvais akts, kuru /vārds, uzvārds/ 

apstrīd, ietverta informācija par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un tiesībām piedalīties 

pierādījumu pārbaudīšanā un lietas izskatīšanā. 
            Augstāk minētie iesniegumi ir skatīti Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē, 

kurā deputāti vienbalsīgi nolēma sniegt atzinumu Domei lemt  par iesnieguma izskatīšanas termiņa 

pagarināšanu līdz 4 (četriem) mēnešiem. 2020. gada 29.janvārī domes sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.1569 (prot.Nr. Nr.3/2020 §4) pagarināt /vārds, uzvārds/ iesniegumu izskatīšanas termiņu un 

atlikt lēmuma “Par Saulkrastu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” pieņemšanu līdz 

2020.gada 8.aprīlim, termiņu skaitot no iesnieguma I saņemšanas dienas. 

Pamatojoties uz 2020. gada 29. janvāra domes sēdes lēmumu Nr.1569 (prot.Nr. Nr.3/2020 §4) 

Saulkrastu novada būvvalde (turpmāk - būvvalde) 2020.gada 14.februārī ir sniegusi skaidrojumu 

Nr.14.3/2020/IZ19 par /vārds, uzvārds/ apstrīdēto pierobežnieces /vārds, uzvārds/ vasarnīcas un 

saimniecības ēkas ekspluatācijā pieņemšanas aktu (turpmāk - Skaidrojums). 

Skaidrojumos norādīts, ka 2019. gada vasarā pēc saimniecības ēkas jumta konstrukcijas korekcijas 

atkārtoti tika veikts izpildmērījums, kas konstatēja, ka pārkares mala atrodas 0.03m attālumā no 

kadastra robežas un uz /vārds, uzvārds/ zemes gabala neviena ēkas daļa neprojicējas. 2014.gada 

2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”  163.punkts noteic 

veicamās darbības ēkas vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā. Pēc atbilstošo dokumentu 

izskatīšanas (projekts, kadastrālās uzmērīšanas lieta, izpildmērījums, sertificēta elektriķa izziņa, 

sertificēta skursteņslauķa izziņa netika pieprasīta, jo ēkai nav dūmvada) un situācijas novērtēšanas 

dabā Saulkrastu novada būvvalde pieņēma lēmumu pieņemt ekspluatācijā vasarnīcu un 

saimniecības ēku.  



Pieņemot lēmumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, netiek pārbaudīts iepriekš izdotās 

būvatļaujas tiesiskums, bet gan tikai būves drošums un tehniskā gatavība ekspluatācijai, 

pamatojoties uz būvdarbu izpildes dokumentāciju un atbilstību akceptētajam būvprojektam un 

normatīvajiem aktiem. Tas attiecas uz būvniecības gala produktu, nevis tā procesu. Tādējādi 

lēmums par būves pieņemšanu ekspluatācijā parasti skar tikai būves īpašnieku. Kā pamatoti 

norādījusi tiesa, atsevišķos gadījumos tas var skart arī zemes īpašnieka vai kaimiņa tiesības, 

piemēram, ja ēkas ekspluatācija var piesārņot apkārtni vai tā ir nedroša un tādējādi rada 

apdraudējumu arī apkārtējiem. Taču konkrētajā lietā pieteicējas argumenti nav balstīti uz šāda veida 

argumentiem, bet gan uz būvatļaujas un būvniecības procesa tiesiskumu.1  

Dome, pamatojoties uz 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku 

būvnoteikumi”  163.punktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 

O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (S.Osīte), 

 

NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā 2019.gada 22.novembra Saulkrastu novada būvvaldes aktu par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā (Kods 19047420801413 (114/19))  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1010. Saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo 

adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu 

administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par 

paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā 

 

Lēmums Nr.1684 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem 

 

Ziņo N.Līcis.  

A.Horsts noskaidro par atbalsta veidiem krīzes skartajiem uzņēmumiem. 

N.Līcis izskaidro, ka valdības atbalsts būs finansiāls, savukārt Saulkrastu novada pašvaldība plāno 

piemērot nomas maksas atvieglojumus. 

Diskusija par atvieglojumu piemērošanu uzņēmējiem. Diskusijā piedalās A.Horsts, E.Grāvītis, 

N.Līcis un J.Miranoviča. 

L.Vaidere noskaidro par nekustamā īpašuma nodokļa atlikšanu. 

N.Līcis skaidro, ka pirmā ceturkšņa maksājumu nebija pamata atlikt, jo krīzes situācija tika 

noteikta tikai marta sākumā, un lielākā daļa nekustamā īpašuma nodokļus jau bija nomaksājuši. 

Informē, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir liela Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa. 

Diskusija par nekustamā īpašuma nodokļu atmaksas termiņa atlikšanu. Diskusijā piedalās 

L.Vaidere, N.Līcis, J.Miranoviča, A.Horsts, A.I.Zaharāns un G.Vīgants. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Likuma Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību 13.pants nosaka, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas 

 
1 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 12.marta lēmums lietā Nr.SKA-60/2008 



personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās 

zonas uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas 

mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par 

nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro 

kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem 

pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas 

pakalpojumiem. 

Saulkrastu novada dome 25.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.1674, kurā nolēma atbrīvot 

krīzes skartos komersantus no telpu nomas maksas 100 % apmērā. 

03.04.2020. stājās spēkā Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumi Nr.180 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts atvieglojums, kā arī kritērijus 

komersantiem, kuri var saņemt atvieglojumus nekustamā īpašuma vai  kustamās mantas nomas 

maksas atbrīvojumam vai samazinājumam. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un to, ka Saulkrastu novada domei ir spēkā esoši nomas 

līgumi ar uzņēmējiem, kuru komercdarbība ir apdraudēta krīzes situācijā, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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. Izdarīt grozījumus 25.03.2020. domes lēmumā Nr.1674 izsakot lēmuma 1.punktu šādā 

redakcijā: 

“1. Krīzes skarto nozaru komersantu, kuriem ir noslēgti (spēkā esoši) nekustamā īpašuma vai 

kustamas mantas nomas līgumi ar Saulkrastu novada domi, iesniegumus par nomas maksas 

atbrīvojumu vai samazinājumu izskata un lēmumus pieņem krīzes vadības grupa, ievērojot 

Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumus Nr.180. “ Noteikumi par publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes izpilddirektors un Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

3. Saulkrastu novada domes Administratīvai nodaļa nodrošināt šī lēmuma publicēšanu 

pašvaldības mājas lapā. 

 

Lēmums Nr.1685 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par atbalstu krīzes situācijā 

 

Ziņo N.Līcis, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas ir saņemta vēstule, ka dotācija, kura tiek 

piešķirta 1.-4.klašu ēdināšanai, nevar izmaksāt dāvanu kartēs un pārtikas talonos, bet tā ir jāizlieto 

pārtikas pakās vai ēdinot. Informē par vecāku viedokļiem par ēdināšanas iespējām. 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga ierosina piešķirt arī pārtikas paku skolniekiem un 

pārtikas talonu pirmsskolniekiem, kuriem ir invaliditāte.  

N.Līcis atbalsta K.Mozgas priekšlikumu. Noskaidro, vai trūcīgiem, maznodrošinātajiem bērniem 

jau tika pārskaitīts finansējums par martu. 

K.Mozga atbild piekrītoši. 

L.Vaidere noskaidro vai pārtikas pakas vērtība bija 50 eiro. 



K.Mozga atbild, ka 50 eiro vērtās pakas bija piešķīris Latvijas Sarkanais Krusts. 

N.Līcis noskaidro par talonu un pārtikas paku summu apmēru vai paliek 28 eiro apmērā. 

E.Grāvītis ierosina palikt pie konstantas summas. Deputāti piekrīt E.Grāvīša ierosinājumam.  

A.Horsts noskaidro vai pirmsskolas vecuma bērniem paliek pārtikas taloni. 

N.Līcis atbild piekrītoši. Noskaidro, vai lēmumā nepieciešams iekļaut bērnus ar invaliditāti. 

Deputāti piekrīt minētajam ierosinājumam. 

O.Vanaga noskaidro cik, uz doto mirkli, ir pieteikušās ģimenes. 

N.Līcis atbild, ka ir pieteikušies 79 skolnieki un 55 pirmsskolas bērni. Ziņo, ka nepieciešams 

precizēt lēmuma 2. un 3.punktu, par datumu, no kura jābūt deklarētiem Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā. Ierosina norādīt, ka jābūt deklarētiem kopš 2020.gada 12.marta. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē, ka lēmuma 2.punktā jāprecizē EKK. 

K.Mozga informē, ka jāmaina no EKK 6254 (Pabalsti krīzes situācijā) uz EKK 6323 (Pabalsti 

krīzes situācijā natūrā). 

Diskusija par deklarēšanās datumu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Diskusijā 

piedalās A.Horsts, N.Līcis, J.Miranoviča, O.Vanaga un K.Mozga. 

A.Horsts noskaidro kādos laikos varēs saņemt pārtikas pakas. 

N.Līcis ziņo par ideju, ka pārtikas pakas varētu saņemt Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās 

un dežuranti, konkrētās dienās, izsniegtu minētās pakas, bet jautājums vēl tiks risināts. Ierosina 

precizēt lēmuma projektu, norādot, ka jābūt deklarētiem kopš 2020.gada 12.marta, iekļaut lēmuma 

2. un 3.punktā teikumu “un bērniem ar invaliditāti” kā arī nomainīt 2.punktā no EKK 6254 

(Pabalsti krīzes situācijā) uz EKK 6323 (Pabalsti krīzes situācijā natūrā). Aicina balsot par 

sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

2020.gada 2.aprīlī Saulkrastu novada domē tika saņemta Izglītības ministrijas vēstule Nr. 

4-7e/20/1047, par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienu izlietojumu, kurā norādīts 

kādā veidā var tikt piešķirts atbalsts, proti, atbalsts var tikt sniegts šādos veidos – brīvpusdienu 

piegāde, pārtikas pakas, zupas virtuve vai citi ēdienu piegādes veidi. Vienlaikus vēstulē norādīts, 

ka dāvanu kartes un pārtikas taloni nevar tikt piešķirti. Minētās vēstules norādījumi nonāk pretrunā 

ar Labklājības ministrijas norādījumiem, kuri pašvaldībā tika saņemti 2020.gada 1.aprīlī. 

Vienlaikus pašvaldībā regulāri tiek saņemti telefona zvani ar jautājumiem vai un kā tiks 

atbalstīti novada iedzīvotāji, kuru ģimenēs aug pirmsskolas vecuma bērni un, kuri līdz šim ir 

saņēmuši pašvaldības atbalstu brīvpusdienu veidā (trūcīgie, maznodrošinātie un daudzbērnu 

ģimeņu bērni). 

Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi pirmskolas vecuma bērnu, kuri nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā, vienlaikus pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi skolēnu ēdināšanai, 

kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm ir deklarējuši savu dzīvesvietu 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

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 un ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā ir paredzēti 

līdzekļi bērnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

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. Papildināt Saulkrastu novada domes 01.04.2020. lēmumu Nr.1680 ar 2.1 punktu šādā 

redakcijā: 



“2.1 Lēmuma 1.un 2.punktā norādīto atbalstu nodrošināt ģimenēm pārtikas paku veidā un 

noteikt pārtikas pakas vērtību 28.00 EUR apmērā.” 

2. No pašvaldības Sociālā dienesta – sociālie pabalsti budžetā paredzētajiem līdzekļiem 

(Struktūrvienība 081, M812, V.F. 10.700) EKK 6323 (Pabalsti krīzes situācijā natūrā) 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti,  kuras ir 

deklarētas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020.gada 12.marta, 

un kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, PIEŠĶIRT atbalstu pārtikas talonu veidā, 28.00 

EUR apmērā, vienu reizi mēnesī uz katru kritērijiem atbilstošu bērnu; 

3. No pašvaldības budžetā Brīvpusdienas ar pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā 

paredzētajiem līdzekļiem (Struktūrvienība 02 un 03, V.F. 09.219) EKK 2363 (Ēdināšanas 

izdevumi) trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti,  

kuras ir deklarētas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020.gada 

12.marta, un kurās ir skolas vecuma bērni no 5.klases līdz 12.klasei (arī bērni, kuri 

sasnieguši 19 gadu vecumu un turpina mācības), PIEŠĶIRT atbalstu pārtikas paku veidā, 

28.00 EUR apmērā, vienu reizi mēnesī uz katru kritērijiem atbilstošu bērnu; 

4. Noteikt, ka atbalstu var saņemt tās ģimenes, kuras atbilst 2. un 3. punktā noteiktajiem 

kritērijiem un, kuras ar iesniegumu (rakstisku vai mutvārdu) ir vērsušās pēc palīdzības 

Saulkrastu novada Sociālajā dienestā. 

5. Atbalsts tiek piešķirts par laika periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 14.aprīlim. 

Gadījumā, ja ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta, lēmums ir spēkā līdz ārkārtējās 

situācijas beigām. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

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

 

Lēmums Nr.1686 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:20 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 07.04.2020. 

 


