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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 22.decembris                            Nr.37/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 22. decembrī plkst. 10:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

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, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide (pievienojās plkst.10:40) 

 

Nepiedalās deputāti: 

Mārtiņš Kišuro (nepiedalīšanās 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 PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizāciju, apvienojot to funkcijas un izveidojot pašvaldības aģentūru “Saulkrastu 

novada veselības un sociālās aprūpes centrs”  

2. Par Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un 

izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola”  

3. Par grozījumiem iestādes „Sociālās aprūpes māja” budžetā  

4. Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" palīgmateriālu iegādei  

5. Par Zvejniekciema vidusskolas iekšējo noteikumu “Kārtība par valsts piešķirtā 

finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogiem” apstiprināšanu  

 

§1 

Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizāciju, apvienojot to funkcijas un izveidojot pašvaldības aģentūru “Saulkrastu 

novada veselības un sociālās aprūpes centrs” 

 

Ziņo N.Līcis. 
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S.Ancāne informē, ka vairāk kā gadu vērsusies Domē ar jautājumu par reorganizācijas veikšanu 

slimnīcā, jo valsts atbalsts samazinās katru gadu un slimnīca drīzumā nespēs piedāvāt 

pakalpojumus, kādi tie ir dotajā mirklī, sakarā ar to, ka nebūs iespējams uzturēt ārstu atalgojumu 

tādā apmērā, kādu viņi to pieprasa. Ziņo, ka vairāki slimnīcas un Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 

pakalpojumi pārklājas un deputātiem nepieciešams novērtēt kādus pakalpojumus piedāvāt 

iedzīvotājiem. 

E.Grāvītis noskaidro kāds ir izpilddirektora viedoklis par esošo situāciju kā kapitāldaļas turētājam. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns atbild, ka gadu atpakaļ jau ir ziņojis, ka 

PSIA “Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības iestāde “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” pilnvērtīgi 

nefunkcionē un skaidro, ka izmaiņas ir nepieciešamas. Uzskata, ka lēmuma 2.punktā minētais 

reorganizācijas pabeigšanas termiņš ir neizpildāms un izklāsta visas darbības, kādas ir jāpaveic 

līdz minētajam termiņam. 

E.Grāvītis uzskata, ka iniciatīvai par apvienošanu bija jābūt no izpilddirektora puses un noskaidro, 

kādēļ jautājums tiek izskatīts tādā steigā. 

N.Līcis atbild, ka šis nebūs galīgais lēmums, tiks veikti izvērtējumi un apkopojumi, ir jāsaprot 

kādos termiņos ir iespējams veikt reorganizāciju, jo jautājuma izskatīšanu kavēt nevar, lai pēc 

iespējas ātrāk nonāktu pie rezultāta. 

E.Grāvītis informē, ka neskatoties uz to, ka bija audita izvērtējumi, nav veiktas nekādas darbības, 

lai stabilizētu finanšu situāciju un nav skaidrs kādā finanšu stāvoklī tiek reorganizēta 

kapitālsabiedrība. 

Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” direktore Jogita Skujiņa ziņo, ka šāda 

veida situācija veselības aprūpē un sociālajā aprūpē nav tikai Saulkrastos, bet gan visā valstī. 

Informē, ka nav vairs gatava strādāt šajā statusā un ziņo, ka medicīna un mediķi Saulkrastos ir 

nepieciešami. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča vērš uzmanību, ka uz doto mirkli nav pieņemts 

gala lēmums, kas tiek darīts ar kapitālsabiedrību pēc būtības, vai tiek virzīts uz tās likvidēšanu, vai 

pievienošanu iestādei, tādēļ uz doto mirkli nav izpilddirektora iesniegumi un ziņojumi atbilstoši 

likumam. Izskaidro, ka deputātiem kā lēmējvarai jāpieņem ļoti būtisks, konceptuāls lēmums – 

kādu pakalpojumu un vai šādu pakalpojumu vispār Saulkrastu novads sniedz. Izskaidro, ka uz doto 

mirkli lēmumprojekts ir sagatavots par aģentūras izveidošanu, kas sniegtu pakalpojumus, kurus, 

darba grupa, piedāvās sniegt iedzīvotājiem.  

E.Grāvītis noskaidro kādēļ lēmumprojektā tiek norādīts, ka tiek veidota aģentūra, nevis tiek 

likvidēta sociālā aprūpe un šo funkciju pievienot jau esošajai kapitālsabiedrībai.  

J.Miranoviča atbild, ka vēl nav nolemts, ka tiks izveidota aģentūra, to deputāti var nomainīt uz 

iestādi, SIA utt. Sniedz savu viedokli par pašvaldības aģentūras izveidi Saulkrastos. 

N.Līcis uzskata, ka konceptuāli lēmums ir jāpieņem, jo ārkārtas situācija ir akcentējusi visas esošās 

nianses, tai skaitā, valsts līdzfinansējumu, iedzīvotāju maksātnespēju, uz pakalpojuma sniegšanu 

utt.  

E.Grāvītis noskaidro vai ir plānots deputātus iepazīstināt ar revidenta ziņojumu par iespējamiem 

finanšu un juridiskiem riskiem. 

A.I.Zaharāns atbild, ka viņam nav uz doto mirkli zināmu risku, ko pašvaldība varētu iegūt un ko 

var zaudēt. Ziņo, ka ir bijušas tikai diskusijas par to kāds varētu būt labākais risinājums. 

Diskusija par iespējamo riska izvērtējumu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un J.Miranoviča. 

A.Horsts aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, lai informētu Saulkrastu novada 

iedzīvotājus par to, ka slimnīca un sociālās aprūpes māja Saulkrastos būs un šie pakalpojumi tiks 

nodrošināti. 

E.Grāvītis ziņo, ka pēc būtības, nekas no deputāta lemtā, šajā gadā, nav ievērots un uzskata, ka 

sagatavotais jautājums ir nesagatavots un sasteigts.  

S.Ancāne informē, ka vairākus gadus atpakaļ jau tika runāts, ka minētā reorganizācija un iestāžu 

apvienošana ir nepieciešama. 
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A.I.Zaharāns aicina pagarināt termiņu par reorganizācijas pabeigšanu, jo uz doto mirkli nesaskata 

ne resursus, ne iespējas kā to varētu īstenot.  

Diskusija par termiņa noteikšanu un gada pārskata iesniegšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

A.I.Zaharāns, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Rudzīte un A.Horsts. 

A.Deniškāne noskaidro vai ir jālemj kādā formā tiek veidota šī iestāde vai ir iespējams lemt tikai 

par to, ka tās tiek apvienotas. 

N.Līcis atbild, ka tas ir optimāls variants. 

J.Miranoviča informē, ka ir nepieciešams revidenta ziņojums, kurš ziņo pēc būtības vai Saulkrastu 

slimnīca nodarbojas ar komercdarbību likuma izpratnē, ja tā būs, tad būs skaidrs, ka iestāde ir 

jālikvidē un tās nevarēs apvienot, bet ja revidents ziņo, ka tā nav komercdarbība, tad var veikt 

pārveidošanas procesu par iestādi.  

N.Līcis aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

B.Veide informē, ka lēmuma 8.punktā ir noteikts, ka deputāti var iesniegt pamatotus priekšlikumus 

līdz 10.01.2021., noskaidro kā to var izdarīt. Uzskata, ja tiek lemts konceptuāls lēmums, tad visus 

lēmumā minētos punktus nepieciešams dzēst un norādīt tikai, ka deputāti konceptuāli atbalsta 

reorganizāciju. 

N.Līcis atkārtoti aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

PSIA “Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizācijas mērķis ir stabilizēt pašvaldības kapitālsabiedrības ekonomisko situāciju, kā arī 

racionāli un efektīvi izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, paaugstināt sociālās aprūpes 

sniegto pakalpojumu kvalitāti Saulkrastu novadā, sasniedzot Latvijas Republikas Veselības 

inspekcijas izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

Reorganizācijas ietvaros paredzēts atrisināt savstarpējo norēķinu sistēmu par 

komunālajiem pakalpojumiem, telpu nomu, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu klientiem, 

ēku apsaimniekošanu, kā arī, izvērtēt kapitālsabiedrības un pašvaldības iestādes izdevumu, kā arī 

sniegto pakalpojumu un darbinieku amatu saraksta lietderību, nepieciešamības gadījumā mainot 

amatu aprakstus tā, lai būtu iespējams risināt darbinieku trūkuma problēmas un citus 

organizatoriskos jautājumus. Viens no būtiskākajiem reorganizācijas mērķiem ir nodrošināt 

stabilu un iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību veselības aprūpes jomā par 

konkurētspējīgu samaksu, vienlaikus to darīt tādā veidā, lai tas pašvaldībai neradītu papildus 

izdevumus. 

Reorganizējot abas pašvaldības struktūras tiks atrisināti personāla jautājumi (nepietiekams 

personāls, pārslodze, aizvietošana u.tml.), pilnvērtīgi tiks nodrošināti medicīnas pakalpojumi 

sociālajā aprūpē esošajiem klientiem, savukārt medicīniskajā aprūpē esošajiem klientiem tiks 

nodrošināti sociālie pakalpojumi. Vienlaikus reorganizējot abas pašvaldības struktūras tiks 

izveidots tāds sniedzamo pakalpojumu grozs, kas apmierinās novada iedzīvotāju vajadzības, 

vienlaikus pakalpojumi nepārklāsies un iestādes nekonkurēs savā starpā. Efektīvi tiks noslogotas 

un apsaimniekotas domes īpašumā esošās telpas, klientiem tiks efektīvi un racionāli nodrošināts 

ēdināšanas pakalpojumus.  

Reorganizācijas lēmums pamatojams ar: 2019.gada 31.jūlija Saulkrastu domes lēmumu 

“Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”, 2019.gada 25.septembra 

starp Saulkrastu novada domi un PSIA “Saulkrastu slimnīca” noslēgto līgumu par veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2020. gada 8. aprīļa Saulkrastu novada domes lēmuma “Par 

papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai” un slimnīcas attīstības plāna izstrādi” 

5. punktu; 2020. gada 16. aprīļa Saulkrastu novada domes lēmumu “Par grozījumiem Saulkrastu 

novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687”; 2020. gada 14. maija Saulkrastu novada domes 

lēmumu “Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687”; 2020. gada 

30. jūlija Saulkrastu novada domes lēmumu “Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” finanšu audita 

gaitu”; 2020. gada 17. augusta SIA “IAudits” sagatavotajā rīcības plānā minēto informāciju; 2020. 
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gada 6. septembra PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles Santas Ancānes, ziņojumu par 

ekonomisko situāciju PSIA “Saulkrastu slimnīca”; 2020. gada 14. septembra Saulkrastu novada 

domes lēmumu “Par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai”” 6. punktu un 2020. gada 

15. decembra PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles Santas Ancānes un iestādes “Saulkrastu 

sociālās aprūpes māja” vadītājas Jogitas Skujiņas iesniegumu par reorganizācijas nepieciešamību. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka viena no Domes 

autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, savukārt, tā paša likuma 15. 

panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka viena no Domes autonomajām funkcijām ir nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).  

 

Lai nodrošinātu autonomās funkcijas izpildi un nepārtrauktu slimnīcas un sociālās aprūpes 

darbību, ir nepieciešams pieņemt politiski izšķirošu lēmumu par PSIA “Saulkrastu slimnīca” un 

pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” reorganizāciju. Papildus jāņem vērā 

apstākļi, ka Saulkrastu novada teritorijā nav citu iestāžu vai institūciju, kas varētu nodrošināt 

novada iedzīvotājiem nepieciešamos medicīnas un sociālās aprūpes pakalpojumus, līdz ar to 

Domes atbalsts šai nozarei ir jo sevišķi svarīgs, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta pakalpojumu 

īstenošana, kas vienlaikus ir arī pašvaldības autonomā funkcija. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums noteic, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrību var likvidēt, atsavināt, pārveidot par iestādi, savukārt Valsts 

pārvaldes iekārtas likums noteic pašvaldības iestādes likvidēšanas un reorganizācijas kārtību.  

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

daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu un 15.pantu, un Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas par kapitālsabiedrību 

darbības pārtraukšanu un pārveidošanu, Sociālo lietu komitejas 16.12.2020. atzinumu (protokols 

Nr.8/2020§2) un Finanšu komitejas 16.12.2020. komitejas atzinumu (protokols Nr. 12/2020§11),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, L.Vaidere, 

S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 (B.Veide, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt PSIA “Saulkrastu slimnīca” (reģ.Nr.40003124779, juridiskā adrese: Ainažu iela 34, 

Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160), un pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās 

aprūpes māja” (iestādes reģ.Nr.40900000597, juridiskā adrese: Ainažu iela 34, Saulkrasti, 

Saulkrastu nov., LV-2160) reorganizāciju, apvienojot to funkcijas, un reorganizācijas 

rezultātā uz  PSIA “Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālā 

aprūpes māja” bāzes izveidojot jaunu pašvaldības aģentūru  “Saulkrastu novada veselības 

un sociālās aprūpes centrs” ar juridisko adresi Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

LV-2160. 

2. Noteikt, ka 1.punktā minētā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. 

martam. 

3. Noteikt, ka jaundibināmā pašvaldības aģentūra “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes 

centrs” ievērojot normatīvo aktu prasības un jaunizveidotās pašvaldības aģentūras noteikto 

funkciju un sniegto pakalpojumu grozu, ir PSIA “Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības 

iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes mājas” tiesību un saistību pārņēmēja. 

4. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt nepieciešamos darbus 

jaunizveidojamās pašvaldības aģentūras “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes 

centrs” dibināšanai/izveidošanai; 

https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
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5. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 31.12.2020. izveidot PSIA 

“Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” 

reorganizēšanas komisiju (turpmāk – komisija) trīs cilvēku sastāvā. Komisijai izstrādāt 

kapitālsabiedrības un iestādes reorganizācijas plānu, koordinēt reorganizācijas procesu, 

veicot visas nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un 

termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Saulkrastu novada 

domes lēmumu projektu sagatavošanu. Līdz 2021. gada 31. janvārim nodrošināt PSIA 

“Saulkrastu slimnīca” un pašvaldības iestādes “Saulkrastu sociālās aprūpes māja”: 

5.1. spēkā esošo ilgtemiņa saistību uzskaiti; 

5.2. materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju; 

5.3. bilancē esošās mantas, saistību, arhīvu un lietvedības nodošanu jaunizveidojamai 

pašvaldības aģentūras “Saulkrastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs” 

6. Uzdot Saulkrastu novada domes Administratīvajai nodaļai, sadarbībā ar  PSIA “Saulkrastu 

slimnīca” un pašvaldības iestādi “Saulkrastu sociālās aprūpes māja” organizēt šī lēmuma 

saskaņošanu ar Veselības un Labklājības ministrijām, sagatavojot un nosūtot visus 

nepieciešamos dokumentus; 

7. Atkārtoti jautājumu par PSIA “Saulkrastu slimnīca” un iestādes “Saulkrastu sociālās 

aprūpes māja” reorganizāciju, apvienojot un izveidojot pašvaldības aģentūru “Saulkrastu 

novada veselības un sociālās aprūpes centrs” skatīt 2021. gada februāra sociālo lietu un 

finanšu komitejās. 

8. Uzdot Saulkrastu novada domes deputātiem līdz 10.01.2021. iesniegt reorganizācijas 

komisijai objektīvus, funkcionāli un ekonomiski pamatotus priekšlikumus reorganizācijas 

procesa nodrošināšanai. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2055 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju, apvienojot un 

izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Vidzemes jūrmalas vidusskola” 

 

Ziņo N.Līcis. 

Izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne sniedz prezentāciju par apkopoto informāciju par 

Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizāciju. 

 

Plkst.10.40 deputāts I.Veide pievienojas Domes sēdes videokonferencē. 

  

J.Miranoviča izskaidro, ka iestādes netiek likvidētas un neviens darbinieks, izņemot direktorus, uz 

doto brīdi nezaudēs savus amatus, jo turpinās strādāt tur kur viņi ir. Informē par darbinieku 

turpmākajām darba tiesiskajām attiecībām jaunizveidojamā izglītības iestādē un pēc jaunā 

direktora iecelšanas amatā. 

E.Grāvītis noskaidro kurš ir izvēlējies nosaukumu Vidzemes jūrmalas vidusskola. 

N.Līcis informē, ka tika saņemti vairāki priekšlikumi kā arī tika salīdzināti arī blakus novadu skolu 

nosaukumi.  

Diskusija par izglītības iestādes nosaukuma izvēli. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un 

R.Urtāne.  

A.Dulpiņš izsaka savu viedokli par izvirzītajiem mērķiem jaunas izglītības iestādes izveidei. 

Uzskata, ka Saulkrastu novadā ir jāatstāj gan Saulkrastu vidusskola, gan Zvejniekciema 
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pamatskola, jo tuvāko gadu laikā skolēnu skaits, abās skolās, būs pietiekams un arī saglabāsies ar 

vietas identitāti saistītie skolu nosaukumi. 

R.Urtāne informē par interešu izglītības piedāvājumiem šajā gadā un centralizētajiem eksāmenu 

rezultātiem Saulkrastu novada skolās. 

Diskusija par reorganizācijas mērķiem un centralizēto eksāmenu rezultātiem. Diskusijā piedalās 

J.Miranoviča un A.Dulpiņš. 

O.Vanaga informē par skolēnu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunizveidojamo skolu 

nosaukumam. Ierosina balsot par nosaukumu – Saulkrastu novada vidusskola, lai nestu novada 

identitāti. 

A.Horsts aicina R.Urtānes sagatavoto prezentāciju ievietot Saulkrastu mājaslapā. Izsaka savu 

viedokli par reorganizācijas nepieciešamību Saulkrastu novadā un par tās pieņemšanas ilgo 

procesu. Ierosina precizēt lēmuma 2.punktu norādot reorganizācijas pabeigšanas termiņu līdz 

01.05.2021., lai jaunais direktors varētu kvalitatīvi sagatavoties nākošajam mācību gadam. 

A.Dulpiņš izklāsta savu redzējumu par paveiktajiem darbiem un ierosinājumiem, vairāku gadu 

garumā, skolu reorganizācijas īstenošanai. 

N.Līcis informē, ka viens no ieguvumiem skolu reorganizācijā būs kopīgi pieņemts lēmums ko 

piedāvāt skolēniem vidusskolas posmā. 

A.Deniškāne izsaka savu viedokli par skolas nosaukuma maiņu un nepieciešamību saglabāt vietas 

nosaukumu skolās.  

Diskusija par reorganizācijas termiņa noteikšanu. Diskusijā piedalās R.Urtāne, A.Dulpiņš, N.Līcis 

un A.Horsts. 

E.Grāvītis noskaidro vai aptaujā tika pieaicināti arī pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecāki. 

R.Urtāne atbild, ka tad būtu bijis jāveido jauns aptaujas saturs, jo sagatavotā aptauja bija specifiska 

vecākiem un skolēniem, kuri šo pakalpojumu saņem. Informē, ka pirmsskolu vecākus viņa  

uzklausīja individuāli.  

Diskusija par lēmumā ietvertajiem darba rezultātiem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, R.Urtāne, 

N.Līcis un Domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns. 

N.Līcis skaidro, ka tiek lemts par vienotu izglītības modeli, vienotu virzību un vienotu skatījumu, 

lai skolēnu sajustu, ka mācās kopā Saulkrastu novadā, nevis atdalītās vietās. Aicina deputātus 

balsot par O.Vanagas iesniegto priekšlikumu par skolas nosaukumu – Saulkrastu novada 

vidusskola. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (N.Līcis, S.Ancāne, S.Osīte, O.Vanaga), 

„PRET”- 3 (A.Horsts, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”- 7 (B.Veide, A.Aparjode, 

L.Vaidere, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

Diskusija par reorganizācijas pabeigšanas termiņa noteikšanu. Diskusijā piedalās R.Urtāne, 

N.Līcis, A.Horsts un J.Miranoviča. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par lēmuma 2.punkta precizēšanu, norādot termiņu 2021.gada 

21.jūnijs.  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, S.Osīte, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 

(B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), 

Priekšlikums pieņemts. 

 

J.Miranoviča informē, ka lēmuma 7.punktā jāprecizē datums uz 2021.gada 20.jūniju. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 
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Saulkrastu novada dome dibinājusi divas vispārējās vidējās izglītības iestādes – Saulkrastu 

vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu. Saulkrastu vidusskolā tiek īstenotas vispārējās vidējās 

izglītības programmas (kods 31016011 un 31011011), pamatizglītības programma (kods 

21011111), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611), ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) un ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). 

Savukārt Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenota vispārējās vidējās izglītības programma (kods 

31011011), pamatizglītības programma (kods 21011111) un pirmsskolas izglītības programma 

(kods 01011111). 

2016.gada 4.janvārī tika uzsākta stratēģijas “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 

2016. – 2025. gadam” izstrāde, kura ar 2016.gada 22.aprīļa Saulkrastu novada domes lēmumu 

Prot.Nr.4/2016§1 “Par stratēģijas “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. – 2025. 

gadam” sabiedrisko apspriešanu” tika nodota publiskajai apspriešanai laika posmā no 2016.gada 

25.aprīļa līdz 16.maijam. Darbs pie Izglītības attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem 2016.gadā 

tika pārtraukts līdz 2020.gada 27.maija Saulkrastu novada domes sēdē ar lēmumu Nr.1779 “Par 

10.klases izveidi 2020./2021.mācību gadā” tika atsākta diskusija par “vienotu un konkurētspējīgu 

vispārizglītojošu vidusskolu” un nolemts 10.klasi veidot Saulkrastu vidusskolā, tādējādi 

2020./2021.mācību gadā Zvejniekciema vidusskolā pabeigtu pēdējā vidusskolas klase - 12.klase 

(1.pielikums). Turpinot iesāktās pārmaiņas, 2020.gada 29.jūlijā Saulkrastu novada dome ar 

lēmumu Nr.1852 “Par publisko apspriešanu un vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju” nolēma 

uzsākt publisko apspriedi par esošo vidusskolu ilgtspēju un apmierinātību ar izglītības 

pakalpojumu, kā arī izstrādāt reorganizācijas modeli, nosakot, ka reorganizētā izglītības iestāde 

darbu uzsāk ne vēlāk kā 2021.gada 1.septembrī. 

Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas reorganizācijas mērķis ir paaugstināt 

izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus un mācību vidi, paplašinot 

piedāvāto izglītības programmu un interešu izglītības programmu izvēli pamatskolas un vidējās 

izglītības posmā, nodrošinot atbalsta personāla pieejamību, veicinot pedagogu pedagoģiskās 

meistarības izaugsmi, savstarpēji apgūstot skolu labo pieredzi un tradīcijas. 

 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz – Republikas pilsētas pašvaldība un 

novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē 

vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību 

izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas 

informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz – dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 

iestādes.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta 

otro daļu, 15.panta trešās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta 

otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu un 9.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumiem Nr. 455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes komitejas 16.12.2020. atzinumu (protokols Nr.12/2020§5) un Finanšu komitejas 

16.12.2020. komitejas atzinumu (protokols Nr. 12/2020§10), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (B.Veide, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Saulkrastu vidusskolas (izglītības iestādes reģ.Nr.40900014205, juridiskā adrese: 

Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160), un Zvejniekciema vidusskolas 

(izglītības iestādes reģ.Nr.40900000493, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161) reorganizāciju, tās apvienojot, un uz 

reorganizējamās Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas bāzes izveidot 

Saulkrastu novada domes pakļautībā esošu vispārējās vidējās izglītības iestādi – 

“Vidzemes jūrmalas vidusskola” (juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161) ar šādām izglītības programmu īstenošanas 

vietām Saulkrastu novadā: Smilšu iela 3, Raiņa iela 6 un Skolas iela 13A, Saulkrasti, 

Saulkrastu nov., LV-2160, Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

LV-2161.  

2. Noteikt, ka 1.punktā minētā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

21.jūnijam.  

3. Noteikt, ka Vidzemes jūrmalas vidusskola ir Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 

vidusskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību,tajā skaitā, darba tiesisko attiecību, 

mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās 

uzņemto izglītojamo pārņēmēja.  

4. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot Saulkrastu vidusskolas un 

Zvejniekciema vidusskolas reorganizēšanas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku 

sastāvā, iekļaujot minēto iestāžu vadītājus. Komisijai izstrādāt skolu reorganizācijas plānu, 

koordinēt reorganizācijas procesu, veicot visas nepieciešamās darbības normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šā lēmuma izpildi saistīto 

nepieciešamo Saulkrastu domes lēmumu projektu sagatavošanu. Līdz 2021.gada 

15.jūnijam nodrošināt Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas: 

4.1. izglītības programmu īstenošanas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju; 

4.2. mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu; 

4.3. bilancē esošās mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Vidzemes jūrmalas 

vidusskolai. 

5. Uzdot Saulkrastu novada domes Administratīvajai nodaļai pēc lēmuma pieņemšanas 

organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju, sagatavojot un 

nosūtot visus nepieciešamos dokumentus. 

6. Uzdot Saulkrastu vidusskolas direktorei un Zvejniekciema vidusskolas direktoram viena 

mēneša laikā no dienas, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas, 

informēt izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības 

iestāžu reorganizāciju.  

7. Ar 2021.gada 20.jūniju veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes 

sēdes lēmuma Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” 

13.pielikumā ““Zvejniekciema vidusskola” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra 

sadalījums”,  likvidējot amata vietu Nr.1 – Skolas direktors:  

Nr.

p.k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Ama

tu 

skait

s 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/adrese/smilsu-iela-3-saulkrasti-saulkrastu-novads-lv-2160
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
https://www.lursoft.lv/address/atputas-iela-1-zvejniekciems-saulkrastu-pagasts-saulkrastu-novads-lv-2161
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1. 1. 
Administratīvā 

vadība 
IV A 

Skolas 

direktors 
1345 08 13 1917 1 1506 

 

8. Ar 2021.gada 20.jūniju veikt grozījumus 2019.gada 23.decembra Saulkrastu novada domes 

sēdes lēmuma Nr.1544 (Prot.33/2019§17) “Par Amatu kataloga apstiprināšanu” kas grozīts 

ar 2020.gada 27.janvāra domes ārkārtas sēdes Nr.1566 lēmumu (Prot.Nr.2/2020/§3), 

12.pielikumā “Saulkrastu vidusskola” amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra 

sadalījums”,  likvidējot  amata vietu Nr.1 – Skolas direktors:  

Nr.

p.k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Ama

tu 

sk. 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

1.  
1.  

Administratīvā 

vadība 
IV A 

Skolas 

direktors 
1345 08 13 1917 1 1506 

9. Ar 2021.gada 1.jūliju apstiprināt Saulkrastu novada domes iestādes “Vidzemes jūrmalas 

vidusskola” amatu sarakstu un atalgojumu, izveidojot jaunu amata vietu Nr.1 – Skolas 

direktors:  

Nr.p.

k. 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

gr. 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Ama

tu 

sk. 

Mēnešalga 

konkrētam 

amatam 

(euro) 

1.  
1.  

Administratīvā 

vadība 
IV B 

Skolas 

direktors 
1345 08 14 2264 1 2000 

 

10. Uzdot Saulkrastu pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar Izglītības speciālistu un 

personāla speciālistu organizēt  atklātu konkursu – amata kandidātu atlasi uz iestādes 

„Vidzemes jūrmalas vidusskola” direktora amatu. 

11. Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.septembrim iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” 

direktoram: 

11.1. sadarbībā ar Saulkrastu pašvaldības izpilddirekotru apstiprināt Saulkrastu novada 

domes iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” amatu sarakstu un atalgojumu;    

11.2. apstiprināt iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nolikumu; 

11.3. veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības reorganizēšanas pabeigšanai.  

12. Administratīvajai nodaļai pēc 1.punktā  minētās reorganizācijas pabeigšanas  sagatavot 

grozījumus pašvaldības nolikumā. 

13. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.2056 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par grozījumiem iestādes „Sociālās aprūpes māja” budžetā 

 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro kādēļ Saulkrastu slimnīcai regulāri tiek piešķirti papildus līdzekļi, savukārt 

Sociālās aprūpes mājai tiek meklēti ietaupījumi budžetā. 

J.Skujiņa atbild, ka katru gadu tiek veikti grozījumi uz ietaupījumiem un šogad tika ietaupīts uz 

to, ka netika iegādāts inventārs. 

Diskusija par inventāra iegādi un ieguldījumu veikšanu. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, J.Skujiņa, 

N.Līcis un J.Miranoviča. 
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 Ņemot vērā infekcijas COVID 19 izplatību iestādē “Sociālās aprūpes māja” un izskatot 

Saulkrastu pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” direktores J.Skujiņas 07.12.20. 

iesniegumu par budžeta grozījumiem iestādes “Sociālās aprūpes māja” 2020.gada budžetā, kas 

izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.12.2020. sēdē (protokols Nr.12/2020§6), 

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

 

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

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

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (B.Veide, I.Veide), 

 

NOLEMJ:  

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

1.1.samazināt Sociālās aprūpes mājas (Struktūrvienība 09, V.F.10.200) budžeta 

izdevumu plānu: 

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

pakalpojumi) par 220,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2243 (Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana) par 300,00 EUR; 

1.1.3. EKK 2244 (Nekustamā īpašuma uzturēšana) par 300,00 EUR; 

1.1.4. EKK 2312 (Inventārs) par 1 605,00 EUR; 

1.1.5. EKK 2352 (Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces) par 1 462,00 EUR;  

1.1.6. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma 

īpašumi) par 600,00 EUR; 

1.1.7. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) 1 032,00 EUR. 

1.2.palielināt Sociālās aprūpes mājas (Struktūrvienība 09, V.F.10.200) budžeta 

izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK1142 (Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās) par 1 

289,00 EUR, lai apmaksātu darbinieku virsstundu darbu; 

1.2.2. EKK 1148 (Prēmijas un naudas balvas) par 1 677,00 EUR, prēmija 

darbiniekiem par ieguldīto darbu ārkārtas situācijas laikā, veicot Covid – 19 

inficēto iestādes iemītnieku aprūpi; 

1.2.3. EKK 1221 (Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) par 243, 00 EUR; 

1.2.4. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai) par 171,00 EUR; 

1.2.5. EKK 2210 (Izdevumi par sakaru pakalpojumiem) par 98,00 EUR, lai 

nosegtu izdevumus par sakaru pakalpojumiem; 

1.2.6. EKK 2234 (Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības 

pārbaudes izdevumi) 110,00 EUR, lai nodrošinātu klientiem medicīnisko 

pakalpojumu; 

1.2.7. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 280,00 EUR, lai 

attransportētu klientus no stacionāra; 

1.2.8. EKK 2341 (Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces) par 700,00 EUR, lai 

nodrošinātu medicīnas pakalpojumu klientiem; 

1.2.9. EKK 2369 (Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) 

esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 
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apakškodos) par 900,00 EUR, lai nodrošinātu higiēnas pakalpojumu 

klientiem; 

1.2.10. EKK 2224 (Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju) 

51,00 EUR , lai segtu cenas starpību par pakalpojumu. 

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.2057 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par dotācijas piešķiršanu PSIA "Saulkrastu slimnīcai" palīgmateriālu iegādei 

 

Ziņo N.Līcis. 

  

Izskatot PSIA “Saulkrastu slimnīca” valdes locekles S.Ancānes 14.12.2020. iesniegumu 

par Saulkrastu novada domes dotācijas piešķiršanu vienreizējo cimdu, masku, speciālā apģērba un 

dezinfekcijas līdzekļu iegādes rēķinu apmaksai un tam pievienoto pielikumu par higiēnas preču 

iepirkumu 3 mēnešos, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdē 

(protokols Nr.9/2020§13), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, Epidemiloģiskās drošības likuma 3.pantu, 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  

 

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

L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, I.Veide), 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (B.Veide, A.Deniškāne), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3072,62 EUR, lai 

kompensētu papildus radušos neparedzētos izdevumus saistībā ar higiēnas preču iegādi 3 

mēnešos. 

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 3 073,00 EUR, lai pārskaitītu dotāciju par higiēnas preču 

iegādi.  

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 2 (divu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 

pārskaitīt dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” 3072,62 EUR apmērā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.2058 protokola pielikumā. 
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§5 

Par Zvejniekciema vidusskolas iekšējo noteikumu “Kārtība par valsts piešķirtā 

finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogiem” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai noteiktu kārtību, kādā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra 

rīkojumu Nr. 680 „Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”, pedagogiem, 

kuri īsteno attālināto mācību procesu, tiek sadalīts valsts piešķirtais finansējums, nosakot 

vienreizēju piemaksu, kā arī, lai motivētu un novērtētu darbinieku darbu, iniciatīvu attālinātā 

mācību procesa realizācijā, ir izstrādāts iekšējo noteikumu projekts “ Kārtība par valsts piešķirtā 

finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogiem”.  

Ņemot vērā, ka noteikumu projekts skar finanšu līdzekļus, un, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes 2019.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu  novada 

pašvaldības nolikums” 66.punktu, kas noteic, ka Dome apstiprina iestāžu nolikumus, iekšējos 

noteikumus, kuri attiecas uz visām pašvaldības iestādēm, kā arī noteikumus, kas skar finanšu 

līdzekļus, un pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 16.12.2020. 

atzinumu (protokols Nr.12/2020§7) un Finanšu komitejas 16.12.2020. komitejas atzinumu 

(protokols Nr. 12/2020§4), 

 

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

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

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

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Kārtība par valsts piešķirtā finansējuma sadalījumu 

atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Zvejniekciema vidusskolas 

pedagogiem”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.2059 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:40 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 28.12.2020. 

 


