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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

2020. gada 4.novembris                            Nr.33/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 4. novembrī plkst. 11:00 ar videokonferences starpniecību 

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, Ivars Veide 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu un informē par Covid-19 izplatību Saulkrastu novada pašvaldībā. 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos  

2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu  

3. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada izdevumos  

4. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos  

 

Slēgtā domes sēdes daļa. 

 

5. Informācija par situāciju un tālāko rīcību saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību PSIA 

"Saulkrastu slimnīca" un Saulkrastu novada pašvaldības iestādē "Sociālās aprūpes māja".  

 

§1 

Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro, ja piektdien tiks izsludināta ārkārtējā situācija valstī, vai lēmumā minētais 

attieksies uz visiem skolniekiem. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

mailto:dome@saulkrasti.lv


A.Dulpiņš informē, ka uz doto mirkli attālināti abās skolās mācās 7.-12.klases, savukārt 1.-6.klases 

mācās klātienē, izņemot Zvejniekciema vidusskolas 3.klase, kura mācās attālināti. 

Diskusija par klašu norādīšanu lēmumprojektā. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Dulpiņš, 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča un juriste Vita Spitane. 

L.Vaidere noskaidro kā tiks izsniegtas pārtikas pakas. 

A.Dulpiņš atbild, ka tiks izsniegtas tā kā tas tika darīs pavasarī, pakas būs skolā un tās tiks 

izsniegtas vecākiem. 

Diskusija par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis un J.Miranoviča. 

N.Līcis noskaidro kā tiks izpildīts lēmuma 3.punkts un kādā apjomā. 

V.Spitane izskaidro, ka pakas saturs ir sagatavots mazāks nekā tiem skolēniem, kuriem noteikts 

garāks periods, informē, ka būs divi dažādi paku sastāvi. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) 

27.1.4.punktu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs 

vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. 

klasē notiek attālināti.  

Laika posmā no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 30.oktobrim, pamatojoties uz 

Zvejniekciema vidusskolas direktora 2020.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.1-9.1/81 “Par izmaiņām 

izglītības procesa organizācijā no 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim ieskaitot”, Zvejniekciema 

vidusskolas 4. un 5.klases skolēniem izglītības process tika nodrošināts attālināti. 

Pamatojoties uz Zvejniekciema vidusskolas direktora 2020.gada 2.novembra rīkojumu 

Nr1-9.9/87 “Par izmaiņām izglītības procesa organizācijā no 2020.gada 2.novembra līdz 

2020.gada 13.novembrim” mācību process  Zvejniekciema vidusskolas 3.klasē tiks organizēts 

attālināti. 

MK noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz brīvpusdienu nodrošināšanu 27.4 punkts 

noteic, ka gadījumā, “ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības 

ieguves process notiek attālināti: 

27.4 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām: 

27.4 1.1. pašvaldība par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam 

var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības 

iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku 

piegādei; 

27.4 1.2. ja šo noteikumu 27.4 1.1. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas 

tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 

27.41.1. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta 

dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. apakšpunktā 

minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 

vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts 

budžeta dotācijas pārskaitīšanu;”. 

Papildus brīvpusdienām, kuras pašvaldības izglītības iestādēs Saulkrastu vidusskolā un 

Zvejniekciema vidusskolā nodrošina, pamatojoties uz valsts budžeta dotāciju, pašvaldība, ir 

izdevusi saistošos noteikumus, nosakot, ka brīvpusdienas (pašvaldības dotētas) saņem arī audzēkņi 

pamatojoties uz: 

1) Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.SN 1/2018 “Par 

materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 8.un 12.punktu, proti, daudzbērnu ģimeņu bērni, 

kas mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.- 12.klasē, un Saulkrastu un Zvejniekciema 



vidusskolu pirmsskolas vecuma bērni un 5.klašu skolēni; un  

2) Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 33.3.apakšpunktu trūcīgu/maznodrošinātu 

personu bērni, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošā skolā. 

Laika posmā no 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim, Zvejniekciema vidusskolas 4 un 

5.klases izglītojamiem, papildus ministru kabineta noteikumu noteiktajai audzēkņu kategorijai (7.-

12.klase) un no 2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 13.novembrim Zvejniekciema vidusskolas 

3.klases  izglītojamiem izglītības process nodrošināts attālināti, līdz ar to valsts budžeta dotācija 

par 3.un 4.klašu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu realizējama no valsts budžeta dotācijas 

pārtikas paku veidā.  
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. 

Lai nodrošinātu atbalstu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušām trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī audzēkņiem, kam, 

pamatojoties uz MK noteikumu 27.1.4.punktu laika periodā no 2020. gada 26. oktobra līdz 

2020. gada 13. novembrim izglītības apguve tika nodrošināta attālināti, kā arī ņemot vērā, ka 

pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi bērnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 

 

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  saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. 

klases izglītojamiem izlietot izglītojamo ēdināšanai. Ja pamatojoties uz izmaiņām 

2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” vai domes lēmumu vai izglītības 

iestādes rīkojumu, izglītības process  pirmsskolas izglītības programmā  Zvejniekciema 

vidusskolā vai 1.-4.klasē Saulkrastu vidusskolā vai Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenots 

attālināti, valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai izlietot ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai pārtikas paku veidā.  

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

līdzekļi, izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 6. -12. 

klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm. 

3. No pašvaldības budžeta līdzekļiem segt Zvejniekciema vidusskolas 5.klašu izglītojamo 

ēdināšanas izdevumu segšanu pārtikas paku veidā, laika periodā no 2020.gada 26.oktobra 

līdz 2020.gada 30.oktobrim (ieskaitot).   

4. Lēmuma 1., 2.un 3.punktā norādīto atbalstu nodrošināt ģimenēm pārtikas paku veidā un 

noteikt pārtikas pakas vērtību, par pamatu ņemot starp Izpildītāju un ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošinātāja noslēgtā līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

noteikto maksu par pusdienām EUR 1,17 (bez PVN) reizinot ar attiecīgo dienu skaitu.”. 

5. Atbalsts tiek piešķirts par laika periodu no 2020.gada 26.oktobra līdz 2020.gada 

15.novembrim. Gadījumā, ja 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

27.1.4.punkta darbības termiņš tiek pagarināts, attiecīgi pagarinās arī atbalsta piešķiršanas 

periods. 



6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

7. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2016 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums ar lūgumu papildināt saistošos noteikumus ar 

3.punktu. 

V.Spitane izskaidro, ka nolikuma 33.1 punktā un 68.punktā ir noteiktas deputātu tiesības 

piedalīties sēdē attālināti, savukārt pārejos noteikumos ir noteiktas domes priekšsēdētāja tiesības 

noteikt, ka Domes sēde notiek attālināti. 

N.Līcis noskaidro par attālinātu dalību Domes sēdē. 

J.Miranoviča izskaidro, ka Domes sēdes attālināti var notikt, ja visā valstī ir izsludināta ārkārtējā 

situācija vai ir noteikti pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi, vai gadījumā, ja konkrētā 

novadā vai apdzīvotā vietā ir noteikti pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi. 

Diskusija par attālinātajām Domes un komiteju sēdēm un kļūdu labojumiem saistošajos 

noteikumos. Diskusijā piedalās N.Līcis, J.Miranoviča, O.Vanaga un A.Horsts. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar veiktajiem papildinājumiem saistošajos 

noteikumos. 

 

2020.gada 8.oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par 

pašvaldībām”” (turpmāk – Grozījumi), kas stāsies spēkā 2020.gada 2.novembrī. Grozījumi paredz 

būtiskas izmaiņas pašvaldību iespējās attālināti organizēt domes un komiteju darbu, kā arī atrunā 

slēgtu sēžu rīkošanas nosacījumus. 

Lai ierobežotu straujo Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu Latvijā, 2020.gada 

27.oktobrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.647 “Grozījumi Ministru kabineta 

2020.gada 8.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai””, ar kuriem noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan 

publiskos pasākumos. Ņemot vērā minēto, pulcēšanās ierobežojumi visā valsts teritorijā ne tikai 

tiek saglabāti, bet tiek noteikti vēl stingrāki. Līdz ar to, izvērtējot epidemioloģisko situāciju 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, varēs izmantot jauno likuma “Par pašvaldībām” regulējumu 

un noteikt domes un komiteju sēžu norisi attālināti.  

Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” izstrādāts, 

pamatojoties uz augstāk minētajām izmaiņām normatīvajos aktos un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 2.novembra vēstuli Nr.1-132/9746. 

Izskatot Saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 

9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34.panta 1.daļu, 56.panta otro daļu un 41.panta pirmās 

daļas 2.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. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 

9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības 

nolikums””. 

2. Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 

6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 

24.panta trešajai daļai stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.2017 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē, ka par minēto jautājumu ir 

beidzies iepirkums un ziņo, ka finansējums, kas bija paredzēts Jūras prospekta labajai pusei, ir 

nedaudz pietrūcis, tādēļ, lai īstenotu šo projektu, ir plānots budžetā pārcelt atlikušo naudas summu, 

kas bija plānota remontdarbiem. 

N.Līcis precizē teritorijas atrašanās vietu. 

A.Horsts noskaidro kādas būs kopējās izmaksas projekta īstenošanai un jautā vai ir piešķirts 

līdzfinansējums. 

A.I.Zaharāns atbild, ka lielāko daļu projekta finansējumu sedz pašvaldība un informē, ka 

aptuvenās izmaksas ir 86 tūkstoši euro. 

N.Līcis papildina, ka minēta ceļa asfaltēšana bija iekļauta 2020.gada budžetā. 

E.Grāvītis noskaidro kāds ir iemesls izmaksu pieaugumam par vismaz 2 reizēm. 

A.I.Zaharāns izskaidro, ka nav pieaugums, 2020.gada budžetā paredzētā summa bija 90 tūkstoši 

euro un iepirkums noslēdzies ar 86 tūkstošiem euro, bet paskaidro, ka sakarā ar bankas ēku iegādi 

un Jūras prospekta virzienā uz Aģi izbūvi, izveidojās papildus izmaksas, tādēļ minētā summa tika 

samazināta. 

B.Veide noskaidro, kas ietilpst minētā projekta darba apjomos. 

A.I.Zaharāns atbild, ka ietilpst asfalta seguma nomaiņa no grants ceļa uz asfaltu. 

Diskusija par tehniskajā specifikācijā minētajiem parametriem. Diskusijā piedalās B.Veide, 

A.I.Zaharāns, J.Miranoviča un N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu līguma slēgšanu ar SIA “Limbažu ceļi” par ielas seguma maiņu posmā no 

Jūras prospekta 26, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, nepieciešams veikt grozījumus Saulkrastu 

novada pašvaldības 2020.gada izdevumos.  

Pamatojoties uz iepirkuma “Ielas seguma maiņa posmā no Jūras prospekta 26, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā” (Id.Nr. Nr. SND/2020/16) 02.11.2020. protokola Nr.3 

lēmumu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 



1.1. samazināt “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība 

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

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2241 (Ēku, būvju un telpu 

būvdarbi)  par 41 000,00 EUR; 

1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu plānu šādā 

pozīcijā: 

1.2.1. izdevumu pozīciju “Projekts "Jūras prospekta pārbūve, Zvejniekciemā"” 

(Struktūrvienība 0111, P5251, V.F. 04.510) EKK 5213 (Transporta būves) 

par 41 000,00 EUR; 

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

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2018 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos 

 

Ziņo N.Līcis, ka apstiprinot 2020.gada budžetu, tika lemts, ka Saulkrastu novada pašvaldībā tiek 

izveidota kamaniņu sporta veida grupa, kurai paredzētā dotācija ir 5000,00 euro apmērā Latvijas 

kamaniņu sporta federācijai, bet sakarā ar vīrusa izplatību un gaidāmajām pārmaiņām minētā 

kamaniņu grupa nav zem Murjāņu sporta skolas, un bērni trenējas tepat Saulkrastos un dodas uz 

kamaniņu trasi, tādēļ bērniem ir nepieciešamas šīs kamaniņas. Uzskata, ka minēto finansējumu 

nepieciešams novirzīt kamaniņu iegādei, kuras būs Saulkrastu pašvaldības īpašumā un būs 

paredzētas Saulkrastu novada bērniem. 

A.Horsts noskaidro kur atradīsies kamanas un kas pie tām varēs piekļūt. 

A.Aparjode atbild, ka kamanas atradīsies sporta centrā un pie tām varēs piekļūt tikai Saulkrastu 

novada bērni tad, kad tiks vesti uz trasi. Informē par kamanu nepieciešamību un tā izmantošanas 

iespējām. Vērš uzmanību, ka iepriekšējā balsojumā, par minēto lēmumu, opozīcijas deputāti 

balsojumā atturējās, un informē, ka papildus finansējums netiek prasīts, tā jau ir piešķirta 

pašvaldības budžetā un izskaidro, ka minētās kamanas tiek piešķirtas pašvaldības bērniem. 

Diskusija par deputātu balsojumu. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš un A.Aparjode. 

O.Vanaga noskaidro vai pārējie bērni brauc ar federācijas kamanām. 

A.Aparjode izskaidro, ka plānots iegādāties 7 kamanas un informē, par kārtību, kā kamanas tiks 

piešķirtas. 

O.Vanaga noskaidro cik bērnu trenējas un kas viņus trenē.  

A.Aparjode atbild, ka aptuveni 16 bērni un informē, ka uz doto mirkli trenera nav, bet pati, 

brīvprātīgi, apmāca bērnus līdz atradīsies jauns kamaniņu sporta treneris. 

E.Grāvītis pēc visa izteiktā, noprot, ka šajā gadā kamaniņu iegāde nebija paredzēta. Noskaidro, vai 

iestāde, bez līdzekļiem budžetā, var veikt iepirkumu. 

N.Līcis izskaidro iepirkumu veikšanas kārtību un informē, ka minētie līdzekļi budžetā bija 

paredzēti kamaniņu sporta veida atbalstam un kamaniņu iegādei.  

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro vai budžetā ir paredzēti līdzekļi kamaniņu pārvadāšanai uz 

nodarbībām. 

A.Aparjode atbild, ka šogad nav paredzēti, jo ir vienojusies ar vecākiem, ka viņi savus bērnus ved 

uz nodarbībām. 

E.Grāvītis noskaidro vai ar federāciju sadarbība ir izbeigta un vai nevajadzēs tai vairs izmaksāt 

finansējumu. 

N.Līcis izskaidro, ka sadarbība ar federāciju būs tieši jāstiprina.   



A.Dulpiņš noskaidro vai kamanas izmantos tikai Saulkrastu novada bērni. 

A.Aparjode atbild piekrītoši. 

Diskusija par definīciju – Saulkrastu novada bērni. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, A.Aparjode un 

N.Līcis. 

S.Ancāne aicina deputātus atbalstīt kamaniņu iegādi. 

A.Aparjode informē, ka ar federāciju būs jāturpina sadarbība un ziņo par mērķi Saulkrastu novadā 

nodibināt sporta skolu. 

E.Grāvītis informē, ka viņu mulsina, tas, ka kamaniņu sports tiek skatīts atsevišķi no visas pilsētas 

sporta dzīves un attīstības, un ziņo, ka būtu daudz gandarītāks, ja summas redzētu kopā ar visu 

Saulkrastu sporta dzīvi. 

Diskusija par finanšu līdzekļu paredzēšanu kamanu iegādei. Diskusijā piedalās A.Aparjode, 

E.Grāvītis un N.Līcis. 

M.Kišuro ierosina turpmāk budžetā norādīt sabalansētu finanšu sadalījumu starp sporta veidiem. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada domes 2020.gada budžetā ir paredzēta dotācija 5000,00 euro apmērā 

Latvijas kamaniņu sporta federācijai, dotācijas mērķis – ieplānoto pasākumu īstenošanai un 

nodrošināšanai – mācību treniņu procesa nodrošināšana, inventāra iegāde, dalība starptautiskajās 

sacensībās.  

Šobrīd kamaniņu sports ir  pašvaldības finansēts sporta veids,  un līdz ar to “Saulkrastu 

sporta un ģimenu centrs” kā pašvaldības iestāde autonomi īsteno minēto dotācijas piešķiršanas 

mērķi. Lai sekmētu kamanu sporta veida attīstību Saulkrastu novada bērnu un jauniešu vidū, 

“Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” plāno iegādāties jaunu inventāru – treniņu/sacensību 

kamanas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.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. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

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

plānu: 

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

budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem) par 5 000,00 EUR, jo 

dotācija biedrībai netiks piešķirta; 

1.2. samazināt  “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” (Struktūrvienība 16) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1.  ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2231 (Pārējie klasifikācijā 

neuzskaitītie pakalpojuma veidi)  par 500,00 EUR, lai apmaksātu sporta 

inventāra (sporta kamanu) iegādi; 

1.3. palielināt “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” (Struktūrvienība 16) budžeta 

izdevumu plānu” 

1.3.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5239 (Pamatlīdzekļi)  par 5500,00 

EUR, lai apmaksātu sporta inventāra (sporta kamanu) iegādi.  

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2020 

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

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 



 

Lēmums Nr.2019 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis informē, ka nākamā domes sēdes daļa būs slēgta, jo skar personu datus.  

  

Plkst.11.45 tiek slēgta domes sēdes publiskā daļa un atklāta domes sēdes slēgtā daļa. 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Normunds Līcis, Selga Osīte, Sandra 

Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Piedalās darbinieki: Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes māja” direktore Jogita 

Skujiņa, PSIA "Saulkrastu slimnīca" valdes locekle Santa Ancāne, Pašvaldības izpilddirektors 

Aleksandrs Inārs Zaharāns, Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča, Domes 

priekšsēdētāja padomnieks Artūrs Ancāns. 

 

§5 

Informācija par situāciju un tālāko rīcību saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību PSIA 

"Saulkrastu slimnīca" un Saulkrastu novada pašvaldības iestādē "Sociālās aprūpes māja". 

 

[..] 

 

 

Deputāti uzklausīja informāciju par faktisko situāciju Covid-19 infekcijas izplatībā PSIA 

"Saulkrastu slimnīca", Saulkrastu novada pašvaldības iestādē "Sociālās aprūpes māja" un 

par inficēto klientu un darbinieku veselības stāvokļiem. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:28 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 10.11.2020. 

 


