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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 25.septembris                            Nr.29/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 25. septembrī plkst. 08:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 08:03 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Sēdi vada Administrācija, Domes priekšsēdētājsNormunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvā nodaļa, Vecākā lietvedeAlise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Alens Horsts, Selga Osīte, Sandra Ozola – 

Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga 

 

Nepiedalās deputāti:  

Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā) 

Andris Dulpiņš (iemesls nav zināms) 

Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 

Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 

Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā) 

Bruno Veide (iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

 

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  jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi  

2. Par grozījumu veikšanu 2020.gada budžeta izdevumos  

3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" par automātisko durvju 

labošanu  

4. Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai"  

5. Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas 2020.gada budžeta izdevumos  

 

 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


2 

 

§1 

Par  jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi 

 

Ziņo N.Līcis par domes ārkārtas sēdes pamatojumu, jo pieņemti Ministru kabineta noteikumi, 

kuros noteikts, ka līdz 2020. gada 30.septembrim var iesniegt pieteikumu par finansējuma 

saņemšanu jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei, 

papildus jāizskata vairāki citi aktuāli jautājumi. 

A.Horsts noskaidro, kas ietilpst projektā. 

N.Līcis izskaidro, ka projektā ietilpst kopējā struktūra, pārvaldības modelis, informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem, iestāžu pakalpojumi utt. 

 

Atbilstoši “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pielikumam 

“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”, kurš 

stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā, Saulkrastu novads (administratīvais centrs – Saulkrasti) ir viena 

no administratīvajām teritorijām, kurā ietilpst četras teritoriālās vienības – Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts un Skultes pagasts.  “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” Pārejas noteikumu 7.punkts ietver deleģējumu Ministru kabinetam noteikt nosacījumus 

un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. jūlijam 

pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada administratīvās struktūras 

projekta izstrādei. 

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtībā, kādā 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga 

jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 3.punktu, 

atbildīgā pašvaldība var pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu, ja līdz 2020. gada 30.septembrim 

iesniedz Valsts reģionālas attīstības aģentūrā pieteikumu un domes lēmumu par apņemšanos 

sagatavot projektu. Pieteikumā norāda projekta izstrādes izmaksas un norēķinu kontu Valsts kasē.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pašvaldības apņemšanos sagatavot jaunizveidojamā 

Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu un pašvaldības pieteikšanos 

valsts mērķdotācijai šī projekta izstrādei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 

7.punktu, Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtībā, kādā 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga 

jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 3.punktu,    

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldība apņemas veikt kopīga jaunizveidojamā 

Saulkrastu novada (kurā iekļauts Saulkrastu novads, Sējas novads un Limbažu novada 

Skultes pagasts) pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi, sadarbojoties ar 

Sējas novada un Limbažu novada pašvaldībām.  

2. Uzdot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļai sadarbībā ar Administratīvo 

nodaļu sagatavot pieteikumu un iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā līdz 2020. 

gada 30.septembrim. 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1918 protokola pielikumā. 
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§2 

Par grozījumu veikšanu 2020.gada budžeta izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts komentē, ka 1.2.1. punktā ir minēts, ka netika saņemts neviens pieteikums 2020.gadā, un 

izskaidro, ka daudzīvokļu māju biedrības veica tirgus izpēti, bet piedāvātās cenas neatbilda reālai 

situācijai, tādēļ lūdz minēto pozīciju iekļaut 2021.gada budžetā. 

 

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas un pašvaldībai 

būtu finansiālas iespējas lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem,  ir nepieciešami 

grozījumi pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumos. Ietaupījums norādītajās pozīcijās ir radies, 

jo infekcijas COVID-19 izraisītās ārkārtējas situācijas dēļ nav notikuši publiskie pasākumi un 

Saulkrastu novada pašvaldība nav saņēmusi iesniegumus no biedrībām par finansējuma 

piešķiršanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī precizēto Saulkrastu kultūras centra pasākumu plānu un  

Saulkrastu novada 2020.gada budžeta izpildi septembra mēnesī,  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, M612, V.F.01.110) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk - EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību 

budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem)  par 21 000,00 EUR, jo 

biedrības nevarēja rīkot pasākumus saistībā ar COVID-19 situāciju. 

1.2.samazināt Administrācijas - Valdības funkcija tautsaimniecība (Struktūrvienība 

0111, M613, V.F.06.600) budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem)  par 25 000,00 EUR, jo netika saņemts neviens pieteikums 

2020.gadā. 

1.3.samazināt Kultūras centrs (Struktūrvienība 17, V.F.08.230) budžeta izdevumu plānu: 

1.3.1. EKK 2231 (Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai)  par 35 

900,00 EUR, jo nevarēja rīkot publiskos pasākumus 2020.gadā. 

1.4.palielināt izdevumu pozīciju “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (Struktūrvienība 

01.110, M214, V.F.01.890) budžeta izdevumu plānu: 

1.4.1. EKK 2275 (Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) par 81 900,00 

EUR. 

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

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 1.  

punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1919 protokola pielikumā. 
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§3 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" par automātisko durvju 

labošanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka automātiskās durvis 

sabojājušās sakarā ar elektrības pārrāvumu slimnīcā. Ziņo, ka bija sazinājušies ar AS “Latvenergo” 

par zaudējumu kompensēšanu, bet ir saņēmuši atteikumu. 

 

Saulkrastu novada domē 08.09.2020. saņemts SIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekļa 

atkārtots iesniegums, ar kuru lūgts Saulkrastu novada domei kompensēt līdzekļus automātisko 

durvju labošanai pēc elektrības pārrāvuma slimnīcā, kuram pievienota ar  SIA “TECHSYSTEM 

SERVISS” noslēgtā līguma kopija par automātisko durvju nomaiņu par kopējo summu 3 150,98 

EUR, un vēstule no AS “Latvenergo” par atteikumu kompensēt radušos zaudējumus, turpmāk – 

iesniegums. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 12.03.2020. noteikumiem Nr.103 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, saistībā ar COVID-19”, Epidemiloģiskās drošības likuma 

3.pantu, un Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 16. septembra  sēdes atzinumu  

(protokols Nr.9/2020§12), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 150,98 EUR, lai 

kompensētu papildus radušos neparedzētos izdevumus.  

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīcijas 

“Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības funkcija 07.600)   budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts 

un pašvaldību komersantiem)  par 3 151,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju par automātisko 

durvju labošanu.  

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

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 2. 

punktā minētos grozījumus. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā pārskaitīt dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” 3 150,98 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1920 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

2020.gada 6.septembrī no PSIA “Saulkrastu slimnīca” ir saņemts ziņojums par tās finanšu 

stāvokli un COVID – 19 krīzes atstāto ietekmi uz to. 

2020. gada 14. septembra Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) ārkārtas sēdē dome 
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izskatīja 2020. gada 8. septembra PSIA “Saulkrastu slimnīca”(turpmāk – Slimnīca) iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt līdzekļus 65 740.00 EUR apmērā Slimnīcas finanšu situācijas stabilizēšanai. 

Iesniegums pamatots ar 2020.gada 25.marta Veselības ministrijas izdoto rīkojumu Nr.59 “Par 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 2019.gada 31.jūlija Saulkrastu domes pieņemto 

lēmumu Nr.1288 “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem” un 

2019.gada 25.septembrī starp domi un slimnīcu noslēgto līgumu par veselības aprūpes 

pakalpojuma sniegšanu. Minētajā domes sēdē piešķirta dotācija 26 563,90 EUR apmērā no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2020. gada 16. septembrī saņemts PSIA “Saulkrastu slimnīca” iesniegums ar lūgumu  segt 

atlikušo daļu 26 073.07  EUR apmērā, kas norādīti arī slimnīcas 2020. gada 8.septembra un 2020. 

gada 16. septembra iesniegumos. 

Ņemot vērā pašvaldības budžetā pieejamos finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu likumā “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2. un 27.punktu un 72.panta otro daļu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt dotāciju PSAI “Saulkrastu slimnīca” 26 073.07 EUR apmērā COVID 19 ārkārtējās 

situācijas laikā radušos finansiālo zaudējumu seku novēršanai, lai apmaksātu šādus 

izdevumus: 

PP medicīnas c. Rentgena izmeklējumu analīze 5812.79 

Grūbes b.pakalpojumi Datu aizsardzības pakalpojumi 1400.00 

Assistentis Medicīnas datu ievade un eksports uz e veselība 4354.59 

Datamed Vizuālās diagnostikas attēlu saglabāšana 1547.78 

A.Medical 

Rentgena un UltraSonogrāfijas iekārtu tehniskā 

apkope 7509.03 

FN Serviss Darba aizsardzība, ugunsdrošība 2650.68 

RoLa SIA Medicīnas iekārtu pārbaude 95.59 

 

Nac V.Dienests 

 

Ārstniecības riska gada maksājums Nacionālajam 

Veselības Dienestam 2702.61 

KOPĀ:   26073.07 

 

2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu pozīcijas 

“Saulkrastu slimnīca” (Struktūrvienība 18, Valdības funkcija 07.600)   budžeta izdevumu 

plānu ekonomiskās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts 

un pašvaldību komersantiem)  par 26073.07 EUR, lai pārskaitītu dotāciju. 

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

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot 2. 

punktā minētos grozījumus. 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai trīs darba dienu laikā pārskaitīt dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” 26073.07 EUR apmērā. 

5. PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdei līdz 31.10.2020. iesniegt domes Finanšu un 
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grāmatvedības nodaļā attaisnojuma dokumentus par dotācijas izlietojumu (rēķini, 

maksājuma uzdevumi, pakalpojuma līgumu u.tml.). 

 

Lēmums Nr.1921 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par grozījumu veikšanu Zvejniekciema vidusskolas 2020.gada budžeta izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

 Izskatot Zvejniekciema  vidusskolas direktora 03.09.2020. iesniegumu par grozījumu 

veikšanu 2020.gada Zvejniekciema vidusskolas budžetā, lai apmaksātu sporta zāles sadalošā tīkla 

iegādi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Horsts, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

1.1.samazināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03, V.F. 09.219) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2239 (Pārējie neklasificētie 

pakalpojumi)  par 605,00 EUR; 

1.2.palielināt Zvejniekciema vidusskolas (Struktūrvienība 03, V.F. 09.219)  budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma 

īpašumi) par 605,00 EUR, lai nodrošinātu mācību procesu. 

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

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1922 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 08:13 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 28.09.2020. 

 


