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

PROTOKOLS 

 

2020. gada 1.jūlijs                             Nr.21/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 1. jūlijā plkst. 11:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 11:03 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

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 priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi un paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir 

un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”” 

2. Par pašvaldības investīciju projektu  

3. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

4. Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1771 “Par atļauju savienot amatus”  

5. Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā  

6. Par pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu  

7. Par krīzes vadības grupas tālāku darbību  

8. Par Saulkrastu Sporta centrs 2020.gada  precizēto pasākuma plānu  

9. Par Saulkrastu Kultūras centrs 2020.gada jūnijā precizēto pasākuma plānu  

10. Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1773 “Par atļauju savienot amatus”  

11. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 27.augusta iekšējos 

noteikumos “Apbalvojumu nolikums”” apstiprināšanu  
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§1 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 

piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne izskaidro, ka grozījumi sagatavoti, lai atvieglotu un 

paātrinātu lēmuma pieņemšanu un kontrolētu šim atbalstam paredzēto līdzekļu pamatotu un 

efektīvu izlietošanu. Informē par esošo kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par pašvaldības 

kompensācijas piešķiršanu. Ierosina, lai minēto procedūru pārņem Izglītības darba speciālists, 

kuram ir piekļuve Iedzīvotāju reģistrā, kā arī apkopotu un apmeklētu pakalpojumu sniedzēju, lai 

pārbaudītu pakalpojumu saņēmēja attaisnotās prombūtnes iemeslu un apmeklējumu, un 

pakalpojuma sniedzēja atbilstību prasībām. 

N.Līcis informē par iespēju apstrīdēt lēmumu Domē. 

Diskusija par kompensācijas piešķiršanas kārtību, ja bērns ir reģistrēts vairākās pirmsskolas 

izglītības iestādēs un apmeklē privāto pakalpojuma sniedzēju. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

R.Urtāne, E.Grāvītis un L.Vaidere.  

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu 

novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 

privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”” 

projektu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru 

bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē””. 

2. Saistošus noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.1817 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par pašvaldības investīciju projektu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka plānotās kopējās būvdarbu 

indikatīvās izmaksas ir 84615,84 eiro un ziņo par aizņēmuma apmēru. 

N.Līcis ziņo par būvprojekta atrašanās vietu un pārbūves nepieciešamību. 
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A.Horsts noskaidro, vai projekta ietvaros tiks mainīts ielas segums un vai tiks uzstādīts 

apgaismojums. 

Diskusija par apgaismojuma stabu nepieciešamību, ietves un tilta izbūvi. Diskusijā piedalās 

M.Petruševica, N.Līcis, G.Lāčauniece, L.Vaidere, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts un A.Dulpiņš. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

26.06.2020. iesniegumu “Par pašvaldības investīciju projektu”, un ņemot vērā Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 278. “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts 

aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, kuros noteiktas pašvaldību tiesības saņemt valsts budžeta aizņēmumus augstas 

gatavības projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:  

1) projekta aizņēmuma apmērs nav lielāks kā 75% no projekta kopējām izmaksām; 

2) projektam ir izstrādāts tehniskais projekts; 

3) pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 25% apmērā; 

4) projekts jāuzsāk 2020. gadā un realizācijas termiņš nevar pārsniegt 2021. gada 

31.decembri, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt primāro pašvaldības investīciju projektu – Jūras prospekta pārbūve no Upes 

ielas virzienā uz Aģes upi, Zvejniekciemā.  

2. Uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Vides aizsardzības 

un Reģionālas attīstības ministrijai  aizdevuma atļaujas saņemšanai.  

3. Uzdot Iepirkuma komisijai organizēt nepieciešamo iepirkumu dokumentu sagatavošanu 

projektu realizācijai. 

 

Lēmums Nr.1818 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Saulkrastu novada domē 2020.gada 28.februārī saņemts Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja Alena Horsta iesniegums „Par iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un komisijas 

locekļa darba pārtraukšanu komisijā”.  

Ar Domes 2019.gada 9.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas 

sastāvā” Alens Horsts apstiprināts par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju. 

Izskatot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra iekšējo noteikumu “Saulkrastu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 9.punktu, 16.punktu, 19.punktu, likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta ceturto prim daļu, 8.1 panta 

piektās daļas 1.punktu; 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas priekšsēdētāju Alenu Horstu (personas 

kods [..]).  

2. Iecelt Administratīvās nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču (personas kods [..]) par 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju, atļaujot savienot valsts amatpersonas amatu 

Iepirkumu komisijā ar Administratīvās nodaļas vadītājas amatu un Dzīvokļu un 

dzīvesvietas deklarācijas komisijas priekšsēdētājas amatu. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.1819 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1771 “Par atļauju savienot amatus”   

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par interešu konfliktu sniedzot masiera pakalpojumus. Diskusijā piedalās juriste Juta 

Bērziņa, A.Aparjode, N.Līcis, E.Grāvītis un A.Horsts. 

 

Saulkrastu novada dome, turpmāk – Dome, 2020.gada 27.maijā pieņēma lēmumu Nr. 1771 

“Par atļauju savienot amatus” (prot.Nr.18/2020§46), ar kuru A.Aparjodei tika atļauts savienot 

Saulkrastu sporta centra vadītājas amatu ar šādiem amatiem:  

1) Saulkrastu novada dome – domes deputāte; 

2) Skultes ostas pārvalde – valdes loceklis; 

3) Pašnodarbināta persona – masiera prakse un sporta nodarbību pasniegšana. 

Pamatojoties uz Domē 2020.gada 5.jūnijā saņemto Korupcijas un apkarošanas biroja 

vēstuli, A.Aparjode atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, turpmāk – Likums, 6.panta ceturtās daļas 3.punkam, kā Saulkrastu sporta centra vadītāja 

nav tiesīga savienot valsts amatpersonas amatu ar pašnodarbinātās personas statusu, sniedzot 

masiera pakalpojumus.   

Papildus Domē 2020.gada 9.jūnijā saņemts A. Aparjodes iesniegums, ar kuru lūgts izvērtēt 

atļaut savienot Saulkrastu sporta centra vadītājas amatu ar vēl diviem amatiem:  

1) valdes locekles amatu biedrībā “Liepu iela 1a”, Reģ.Nr. 40008289397 (bezatlīdzības); 

2) valdes locekles amatu biedrībā “SK Aparjods”, Reģ.Nr. 40008176936 (bezatlīdzības).  

Izskatot A.Aparjodes iesniegumu, Dome konstatē, ka atbilstoši Likuma 7.panta ceturtās daļas 

1.punktam, publiskas personas iestādes vadītājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu 

biedrībā, nesaņemot  amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtās daļas 3.punktu, 2020.gada 10.jūnija Finanšu 

komitejas atzinumu (protokols Nr.6/2020§6), 

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Aparjode, 
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NOLEMJ: 

1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.1771 “Par atļauju 

savienot amatus” (prot.Nr.18/2020§46), svītrojot amatu savienošanas atļauju attiecībā uz 

masiera pakalpojumu sniegšanu pašnodarbinātās personas statusā, izsakot minētā lēmuma 

1.3.punktu jaunā redakcijā:  

“1.3. Pašnodarbināta persona – sporta nodarbību pasniegšana”.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

3. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu A.Aparjodei.   

 

Lēmums Nr.1820 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par grozījumu apstiprināšanu Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris izskaidro, ka ir veikti precizējumi nolikumā, 

atbilstoši likuma “Administratīvās atbildības likums” prasībām.  

Diskusija par administratīvā soda piemērošanas kārtību. Diskusijā piedalās N.Līcis un G.Vinteris. 

 

Ar likuma “Administratīvās atbildības likums” stāšanos spēkā no 01.07.2020. ir veiktas 

izmaiņas Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā, nepieciešami redakcionāli precizējumi 

atbilstoši likuma “Administratīvās atbildības likums” prasībām. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Grozījumus Saulkrastu pašvaldības policijas nolikumā. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūliju. 

 

Lēmums Nr.1821 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu ar precizētu lēmuma projektu, kurā norādīts, 

ka nepieciešams veikt tirgus izpēti un tikai pēc tam slēgt līgumu ar iespējamo rīkotāju. 

A.Dulpiņš noskaidro vai tiks veikts iepirkums. 

N.Līcis atbild, ka tiks veikta cenu aptauja. 

Diskusija par cenu aptaujas veikšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās 

A.Dulpiņš, A.Aparjode un N.Līcis. 

N.Līcis aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par precizēto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu kokteilis ir tradicionāls un vēsturisks sporta un izklaides pasākums Saulkrastos, 

kas notiek kopš 1992. gada vasaras un pulcē Saulkrastu smiltīs labākos pludmales volejbola pārus, 

veicina pludmales volejbola popularitāti, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un pievērš pludmales 

volejbolam jaunus audzēkņus.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, un ņemot vērā, ka ar 2020.gada 10.jūniju ārkārtējā 

situācija valstī saistībā ar Covid-19 ir beigusies un ar 2020.gada 1.jūliju, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi 

Covid-19 izplatības ierobežošanai", ar kuriem mīkstināti ierobežojumi publisku pasākumu 

rīkošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Rīkot pludmales volejbola turnīru “Saulkrastu kokteilis” Saulkrastos Jūras parkā, 

23.07.2020.-25.07.2020. 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt tirgus izpēti atbilstoši Saulkrastu novada domes 

iekšējiem noteikumiem un slēgt līgumu par volejbola turnīra organizēšanu; 

3. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 3263 (Valsts 

un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem), lai rīkotu sporta aktivitātes 

Saulkrastos (Volejbols, basketbols); 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1822 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par krīzes vadības grupas tālāku darbību 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro, kādi darbi ir veikti līdz šim brīdim, būtu nepieciešams sagatavot atskaites 

par padarīto un plānotajiem darbiem. 

N.Līcis informē par Krīzes vadības grupas veiktajiem darbiem ārkārtējās situācijas laikā. 

E.Grāvītis ierosina izpilddirektoram, uz nākamo Domes sēdi, savā ziņojumā iekļaut informāciju 

par Krīzes vadības grupas paveiktajiem darbiem. 

N.Līcis piekrīt un uzdod izpilddirektoram nākamajā Domes sēdē ziņot par paveikto Krīzes vadības 

grupā. 

 

Saulkrastu novada dome 2020.gada 25.martā pieņēma lēmumu (uz valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laiku) izveidot Krīzes vadības darba grupu, lai nodrošinātu pašvaldības un tās 

iestāžu darbības koordinēšanu ārkārtējās situācijas laikā. Savukārt 2020.gada 6.aprīlī Saulkrastu 

novada dome pieņēma lēmumu par to, ka iesniegumus par nomas maksas atbrīvojumu vai 

samazinājumu izskata un lēmumus pieņem krīzes vadības grupa, ievērojot Ministru kabineta 
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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” . 

2020.gada 10.jūnijā ārkārtējā situācija Latvijā tika atcelta un stājās spēkā Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums un Covid - 19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likums. Abi normatīvie akti nosaka kārtību, kādā tiek atjaunota vispārējā tiesiskā kārtība pēc 

ārkārtējās situācijas beigām, vienlaikus nosakot dažāda veida pienākumus un darbības, kas jāveic 

pašvaldībai. 

Lai nodrošinātu pašvaldības darbības atjaunošanu pēc ārkārtējās situācijas beigām un 

normatīvo aktu prasību izpildi, ir nepieciešams pagarināt Krīzes vadības grupas darbības termiņu 

līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

Ievērojot iepriekš norādīto un  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt Krīzes vadības darba grupas darbības termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim; 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Krīzes vadības grupas vadītājs N.Līcis. 

 

Lēmums Nr.1823 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par Saulkrastu Sporta centrs 2020.gada  precizēto pasākuma plānu 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Aparjode informē par precizējumiem pasākuma plānā. 

N.Līcis noskaidro par senioru bezmaksas vingrošanu. 

A.Aparjode izskaidro, ka vingrošana bija paredzēta līdz maijam, bet sakarā ārkārtējo situāciju 

Latvijā tā tika apturēta un vasaras mēnešos vingrošana netika plānota, bet tā atsāksies rudenī. 

M.Petruševica izskaidro, ka vingrošana atsāksies esošā projekta ietvaros. 

A.Aparjode ziņo, ka senioru bezmaksas vingrošana atsāksies septembra mēnesī. 

Diskusija par finansējumu skolu sporta pasākumiem. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš un A.Aparjode. 

N.Līcis noskaidro par futbola vārtiem pie sporta centra. 

A.Aparjode informē, ka tie ir paredzēti budžetā. 

 

 Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19, laika posmā no 2020.gada 

12.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam, un valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu 

rīkošanai, un pārskatot Sporta centra pasākumu esošo plānu 2020 gadam, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu Sporta centrs pasākuma plānu, precizēts 2020.gada jūnijā. 
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2. Uzdot Saulkrastu Sporta  centrs  vadītājai  sagatavot Saulkrastu sporta centra budžeta 

grozījumus 2020.gadam uz nākamo domes sēdi. 

 

Lēmums Nr.1824 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par Saulkrastu Kultūras centrs 2020.gada jūnijā precizēto pasākuma plānu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša – Kreituse informē par budžeta izmaiņām pilsētas 

svētkiem un precizējumiem pasākuma plānā. 

L.Vaidere noskaidro par finansējuma 10 000 eiro apmērā Kamermūzikas festivālam.  

I.Jakuša-Kreituse atbild, ka šāda summa bija paredzēta budžetā un informē par plānoto pasākumu. 

Diskusija par plānotajiem pasākumiem Saulkrastos. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.Dulpiņš un 

I.Jakuša – Kreituse.  

 

 Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijā saistībā ar COVID-19, laika posmā no 2020.gada 

12.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam, un valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu 

rīkošanai, izskatot Saulkrastu kultūras centra vadītājas 2020.gada 30.jūnija iesniegumu 

(Saulkrastu novada domē saņemts 30.06.2020, reģ.Nr. 8.1/2020/IN2620 ) par kultūras pasākumu 

2020.gada koriģēto plānu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu kultūras centrs pasākuma plānu, precizēts 2020.gada jūnijā. 

2. Uzdot Saulkrastu kultūras centrs 2020.gada vadītājai sagatavot Saulkrastu kultūras centra 

budžeta grozījumus uz nākamo domes sēdi. 

 

Lēmums Nr.1825 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par grozījumiem 2020.gada 27.maija lēmumā Nr. 1773 “Par atļauju savienot amatus”  

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro, kas tika mainīts lēmumā. 

J.Bērziņa izskaidro, ka iepriekšējā Domes sēdē bija lēmums, ka atļauja tiek dota Domes 

priekšsēdētājam savienot amatus, bet šajā gadījumā tiek veikts precizējums, ka Dome sniedz 

atļauju Skultes ostas valdes loceklim savienot amatus, jo likumā “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” noteikts, ka tas kurš ieceļ, tas arī sniedz atļauju par amata 

savienošanu. 

 

Saulkrastu novada dome, turpmāk – Dome, 2020.gada 27.maijā pieņēma lēmumu Nr. 1773 

“Par atļauju savienot amatus” (prot.Nr.18/2020§48), ar kuru N.Līcim tika atļauts savienot  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amatu ar citiem amatiem.    

Analogi, pamatojoties uz Domē 2020.gada 5.jūnijā saņemto Korupcijas un apkarošanas 

biroja vēstuli, par nepieciešamību saņemt rakstveida atļauju Skultes valdes locekļa amata 

savienošanai ar citiem amatiem, Saulkrastu novada dome konstatē:  

https://namejs.saulkrasti.lv/Documents/Update/1124659
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1. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk 

– Likums, 4.panta otrajai trīs daļai – ostas valdes loceklis ir valsts amatpersona.  

2. Minētā Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, ka ostas valdes loceklis var savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

3. Saulkrastu novada dome 2018.gada 28.decembrī ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 

965 “Par Normunda Līča iecelšanu Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā”, 

līdz ar to Dome lemj arī par amatu savienošanas pieļaujamību.  

4. Likuma 8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Likuma 8.1 panta piektās 

daļas 1.punktu, Dome secina, ka Skultes ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošana ar 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amatu, Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas 

locekļa amatu, Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Jūras Zeme" padomes 

priekšsēdētāja amatu, Publisko un privāto partnerattiecību biedrības " Jūras Zeme" projektu 

iesniegumu atbilstības stratēģijai apstiprināšanas komisijas locekļa amatu, Biedrības 

„Vidzemes tūrisma asociācija” valdes locekļa amatu, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 

padomes locekļa amatu, Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” Saulkrastu novada 

pašvaldības pārstāvja amatu, neradīs interešu konfliktu.  

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neskatoties uz 

augstākās institūcijas doto atļauju savienot amatus, N.Līcim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes 

ostas pārvaldes valdes locekļa amatu vai citus minētos amatus, pastāv iespēja, ka N.Līcis var nonāk 

interešu konflikta situācijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro trīs daļu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta trešo daļu, 

8.1 panta piektās daļas 1.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

N.Līcis, 

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.1773 “Par atļauju 

savienot amatus” (prot.Nr.18/2020§48), papildinot to ar  1.1 punktu šādā redakcijā:  

2. “1.1 Atļaut Normundam Līcim savienot Skultes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja 

vietnieka amatu ar  

1.1. Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amatu; 

1.2. Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas locekļa amatu; 

1.3. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Jūras Zeme" padomes 

priekšsēdētāja amatu; 
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1.4. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības " Jūras Zeme" Projektu iesniegumu 

atbilstības stratēģijai apstiprināšanas komisijas locekļa amatu; 

1.5. Biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” valdes locekļa amatu; 

1.6. Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu; 

1.7. Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” Saulkrastu novada pašvaldības 

pārstāvja amatu.”.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

4. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu N.Līcim.   

 

Lēmums Nr.1826 protokola pielikumā. 

 

§11 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 27.augusta 

iekšējos noteikumos “Apbalvojumu nolikums”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina nolikumā precizēt datumu, priekšlikumu iesniegšanai, par Saulkrastu lielās 

balvas piešķiršanu 2020.gadā. 

Diskusija par priekšlikumu iesniegšanas datuma noteikšanu nolikumā. Diskusijā piedalās B.Veide, 

J.Bērziņa, A.Aparjode, E.Grāvītis, N.Līcis un A.Dulpiņš. 

N.Līcis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz kārtējai Domes sēdei, precizējot priekšlikumu 

iesniegšanas termiņu, paredzot balvu pasniegšanu š.g. novembra valsts svētkos. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (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), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz kārtējo Domes sēdi, precizējot priekšlikumu iesniegšanas 

termiņu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:55 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 07.07.2020. 

 


