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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 1.februāris                                   Nr.3/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 1. februārī plkst. 09:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 09:00 

 

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.09:15) 

 

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 dalību Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā nacionālās nozīmes projektā 

"Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana"  

2. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

apstiprināšanu  

 

§1 

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā nacionālās nozīmes projektā 

"Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka ir plānots iesniegt apakšprojekta 

iesniegumu, uzstādot 10 jaunas kabīnes. 

A.Horsts noskaidro cik no minētajām kabīnēm tiks izvietotas Saulkrastu centrā. 

M.Petruševica atbild, ka pagājušogad Saulkrastu centrā, jau tika uzstādītas 6 kabīnes, tādēļ šogad 

plānots vairākas izvietot gan Zvejniekciemā, gan citās pieprasītākajās pludmalēs. 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Saulkrastu novada domē 25.01.2021. saņemts Latvijas Pašvaldību savienības uzaicinājums 

piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā nacionālās nozīmes projektā “Piekrastes 

apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Projekts mērķis ir īstenot Baltijas jūras 

piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, 

atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru un drošu vidu un pludmales pieejamību, kā arī veicināt 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Saskaņā ar projektā plānoto, Saulkrastu novada projekta 

plānotajām aktivitātēm paredzēts finansējums 8305 EUR.  

Lai nodrošinātu pludmales apmeklētāju ērtības pludmalē, projektā plānots uzstādīt 10 

jaunas pārģērbšanās kabīnes.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

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

 

NOLEMJ:  

1. Piedalīties projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” kā 

sadarbības partnerim. 

2. Uzdot novada attīstības nodaļai līdz 2021. gada 12. februārim sagatavot un iesniegt 

apakšprojekta pieteikumu, paredzot 10 jaunu pārģērbšanās kabīņu uzstādīšanu Saulkrastu 

novada administratīvajā teritorijā. 

3. Noteikt kopējās projekta izmaksas 15 780 EUR, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums 8 305 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 475 EUR. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu. 

5. Projekta apstiprināšanās gadījumā deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju 

Normundu Līci domes vārdā parakstīt Sadarbības līgumu par projekta realizāciju. 

 

Lēmums Nr.2128 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka 2021.gada attīstībās plāns un stratēģija ir veidot spēcīgu novadu kā 

Administratīvās teritorijas centru un veidot tādu vidi, kura būtu patīkama gan iedzīvotājiem, gan 

novada viesiem. Ziņo, ka deklarēto iedzīvotāju skaits Saulkrastu novadā ir pieaudzis un uz doto 

mirkli ir 7553 iedzīvotāji. Informē, ka Valsts ir samazinājusi pašvaldībā saņemto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli par 5% un tika paaugstināta minimālā alga uz 500 EUR, kas kopumā ietekmē 

pašvaldības budžetu. Ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaita pakāpenisko pieaugumu, 

pašvaldības budžets ir pieaudzis. Ziņo, ka 2021.gada pirmajā pusgadā, pašvaldībai ir jāiemaksā 

finanšu izlīdzināšanas fondā nepilnus 200 tūkstošus eiro, savukārt otrajā pusgadā tiek rēķināts 

kopējais jaunais novads, kur pašvaldība saņem 146 913 EUR. Galvenās prioritātes budžetā ir 

gatavošanās Administratīvi teritoriālai reformai, jaunās struktūras projekta izstrādei un arī 

izglītībai, kurai ir atvēlēts aptuveni 3 miljoni eiro. Ir plānots izveidot jaunu rotaļlaukumu 

Saulkrastu mežaparkā un pie Baltās kāpas, ieguldīt kādreizējā Baltic Inn ēkas atjaunošanai 

Saulkrastu sporta un ģimeņu centra vajadzībām, turpināt darbus pie gājēju drošības uzlabošanas, 

jaunas gājēju pārejas izveide un esošo ietvju atjaunošanu. Ziņo, ka budžetā ir paredzēts 40 000 



3 

 

EUR atbalsts daudzdzīvokļu māju līdzfinansējumam projektu iesniegšanai, ir plānots arī 

līdzfinansēt SIA “Saulkrastu komunālserviss” 75 000 EUR apmērā, lai varētu izbūvēt 

iedzīvotājiem jaunus pieslēgumus kanalizācijas tīkliem. Atgādina, ka turpinās darbs pie estrādes 

parka atjaunošanas, kuru plānots pabeigt līdz š.g. 30.maijam, un budžetā ir paredzēti papildus 

70 000 EUR bruģēšanai. Ir plānots realizēt vairākus projektus, proti, autostāvvietu un ietvju izbūve 

Saulkrastu centra daļā, gājēju tilta pilnīga pārbūve un krasta stiprināšana pretī Pēterupes baznīcai, 

vairāku noeju uz jūru atjaunošanu un rekonstrukciju. Informē, ka ir paredzēts paaugstināt algas PII 

“Rūķītis” un, lai nodrošinātu nepieciešamos pulciņus un pagarinātās grupas, papildus no 

pašvaldības budžeta Zvejniekciema vidusskolai tiek piešķirts 70 000 EUR un Saulkrastu 

vidusskolai 80 000 EUR. Budžetā ir paredzēts finansējums kompostēšanas laukuma ierīkošanai 

blakus attīrīšanas iekārtām, kā arī Sociālā dienesta jaunās ēkas pielāgošanai darba vajadzībām, 

jaunai apgaismojuma tīkla izbūvei un Jūras prospekta daļas asfaltēšanai. Vasaras vidū ir plānots 

būvēt jauno glābšanas dienesta ēku Raiņa ielas vecajā noejā uz jūru un veikt šīs teritorijas tualetes 

atjaunošanu.  

 

Plkst.09.15 deputāts I.Veide pievienojas Domes sēdes videokonferencei. 

 

N.Līcis informē par savstarpējo norēķinu apmēriem starp pašvaldībām, uz doto mirkli Saulkrastu 

novada pašvaldība citām izglītības iestādēm maksā 167 000 EUR, bet tiek saņemts 238 000 EUR. 

Tiek paredzēts budžetā 80 000 EUR liels finansējums vecākiem, kuru bērniem nav nodrošināta 

vieta Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē „Rūķītis”, privāto pirmsskolas izglītības 

iestāžu apmeklēšanai. Ziņo, ka sociālajai aprūpei, šajā gadā, budžetā ir atvēlēti 1,1 miljons EUR, 

savukārt aizņēmuma atmaksai paredzēti 777 000 EUR, un finanšu līdzekļu atlikums, gada beigās, 

bija 999 000 EUR. 

E.Grāvītis noskaidro kādas izmaiņas tika veiktas budžeta izdevumos pēc apvienoto komiteju 

sēdes. 

G.Vīgants atbild, ka ieņēmumi tika palielināti 2 pozīcijās – mērķdotācijai Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumam, un 6000 EUR, kuri ir no Sējas pašvaldības, 

paredzēti vēlēšanu nodrošināšanai. Izdevumos tikai veikti vairāki precizējumi. 

N.Līcis izskaidro, ka nedaudz tika samazināts budžets Sporta un ģimeņu centram, sakarā ar to, ka 

nav zināms, kad varēs uzsākt tā atjaunošanu, sakarā ar ierobežojumiem. Kā arī tika precizētas algas 

atsevišķās iestādēs. 

E.Grāvītis noskaidro, kurās iestādēs tika palielināti atalgojumi. 

N.Līcis atbild, ka iestādēs, kurās bija pozitīvi novērtējumi un kuri uz doto mirkli visvairāk strādā 

COVID apstākļos un kuriem ir lielāka noslodze. Palielināti atalgojumi ir Sociālā dienesta vadītājai, 

Kultūras centram un PII “Rūķītis”, kā tehniskiem cilvēkiem, lai nodrošinātu saprātīgu atalgojumu.  

E.Grāvītis jautā par cik ir plānots palielināt Kultūras centra vadītāja un tā darbinieku atalgojumu. 

G.Vīgants atbild, ka Kultūras centra vadītājai paredzēts atalgojums 1624 EUR un vietniekam 1380 

EUR. Pieaugums ir par 207 un 176 EUR. 

E.Grāvītis norāda, ka atalgojumi netiek palielināti Saulkrastu pašvaldības policijai, Saulkrastu un 

Zvejniekciema vidusskolai. 

N.Līcis izskaidro, ka kopumā novērtēšana turpinās, un ziņo, ka šogad, izglītības jomā, ir gaidāma 

reforma, un kontekstā ar to, ir apstiprināta jauna alga vadītājam, un tad, saistībā ar jauno struktūru, 

tiks pārvērtētas algas darbiniekiem. Pašvaldības policijas darbiniekiem tiek papildus nodrošināta 

uzturdevas nauda. 

Diskusija par atalgojumu apmēriem. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, N.Līcis un A.I.Zaharāns. 

E.Grāvītis ziņo, ka Domes administrācijas izmaksas šajā gadā ir pieaugušas par 100 000 EUR 

kurās ir minētas tādas pozīcijas kā papildus darbs un piemaksas par intensitāti.  

A.I.Zaharāns izskaidro, ka sakarā ar administratīvo reformu būs papildus darbi un pieaugs tā 

intensitāte. 
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N.Līcis papildina, ka pieaugums ir saistīts arī ar veicamajām inventarizācijām, kā arī juridisko 

dokumentu izstrādēm, lai novada struktūra tiktu izveidota atbilstoša Ministru kabineta 

noteikumiem. 

E.Grāvītis noskaidro, kādās pozīcijas Saulkrastu sporta un ģimeņu centram līdzekļi ir noņemti. 

G.Vīgants informē, ka samazinātas 2 pozīcijas – izņemts ārā ir rings par 11 000 EUR un virtuves 

iekārtai ir samazināta summa. 

A.Aparjode informē, ka samazinājums budžetā iet kontekstā ar cīņas aprīkojuma zāli. 

E.Grāvītis jautā vai automātiskie vārti pa 10 000 EUR ir atstāti. 

A.Aparjode atbild piekrītoši, jo uzskata, ka tie ir katastrofālā stāvoklī un būtu jānomaina. 

N.Līcis informē, ka bērnudārza ventilācijas sistēmai ir paredzēti 40 000 EUR. 

E.Grāvītis informē, ka sākotnēji budžetā tika paredzēti 50 000 EUR lapu savākšanas laukuma 

izveidei, tagadējos grozījumos tie ir 40 000 EUR. 

N.Līcis atbild, ka tiek paredzēts, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” varētu līdzfinansēt minēto 

projektu, un 10 000 EUR tika novirzīti papildus bērnudārzam ventilācijas vajadzībām. Izskaidro 

kā tika veidots Administrācijas budžets. 

E.Grāvītis ierosina Saulkrastu slimnīcai paredzēto dotāciju 12 400 EUR apmērā samazināt, jo nav 

zināmas kādas atlaides nomniekiem Saulkrastu slimnīca ir piešķīrusi. 

N.Līcis informē, ka E.Grāvītis ir iesniedzis priekšlikumu - nepiemērot pašvaldības iekšējos 

noteikumos paredzēto algu indeksāciju domes priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētaju un deputātu 

atlīdzībai, saglabājot to 2020.gada līmenī. 

E.Grāvītis izskaidro, ka ņemot vērā to, ka pašvaldība nevar atļauties visiem piemērot algu 

pieaugumu, uzskata, ka būtu korekti, ja pašvaldības vadība un deputāti atteiktos no savu algu 

pieauguma. 

Diskusija par algu apmēriem. Diskusijā piedalās N.Līcis un E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu - nepiemērot pašvaldības iekšējos 

noteikumos paredzēto algu indeksāciju domes priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētaju un deputātu 

atlīdzībai, saglabājot to 2020.gada līmenī. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 2 (N.Līcis, S.Osīte), „ATTURAS”- 6 (A.Horsts, 

A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

E.Grāvītis informē, ka izglītībai šajā gadā ir paredzēti 2,7 miljoni EUR, kas ir mazāk nekā 

2020.gadā, un lielākā daļa no šīs summas veido valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem. 

Ziņo, ka pagājušajā gadā tika lemts par vidusskolu reorganizāciju, kur tika arī paredzēts, ka 

Zvejniekciema vidusskolā tiks izveidotas pirmsskolas izglītības grupiņas, bet šajā budžetā tas 

nekur netiek atspoguļots. Ierosina budžetā paredzēt līdzekļus, lai jau šajā gadā varētu uzsākt 

pirmsskolas izglītības grupiņas izveidi Zvejniekciema vidusskolā. 

N.Līcis izskaidro, ka Zvejniekciema vidusskolā patiešām ir ieplānots veidot bērnudārzu, bet 

uzdoto mirkli ir uzsākts darbs pie izglītības reformas un uzskata, ka uz doto mirkli nav pamata 

sasteigt telpu reorganizāciju un izklāsta nepieciešamību veikt telpu izvērtēšanu. Aicina deputātus 

balsot par E.Grāvīša iesniegto priekšlikumu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (B.Veide, S.Ancāne, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 2 (N.Līcis, A.Horsts), 

„ATTURAS”- 5 (A.Aparjode, S.Osīte, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 



5 

 

Diskusija par gājēju pārejas izbūvi Ostas ielas un Bērzu alejas krustojumā. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, A.I.Zaharāns, E.Grāvītis un A.Horsts. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par E.Grāvīša iesniegto priekšlikumu par gājēju pārejas izbūvi 

Ostas ielas un Bērzu alejas krustojumā. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide), „PRET”- 1 (A.Horsts), „ATTURAS”- 7 (N.Līcis, 

A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 

Priekšlikums ir noraidīts. 

 

Diskusija par dotācijas piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca” nomas maksas atlaižu piešķiršanai 

nomniekiem. Diskusijā piedalās N.Līcis, E.Grāvītis, A.I.Zaharāns, J.Miranoviča un S.Ancāne. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes 2021.gada budžeta projektu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 46.panta 

pirmo un otro daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”’, likumu “Par valsts budžetu 2021. 

gadam”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu,  

 

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. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu. 

2. Apstiprināt pašvaldības amatu sarakstus 2021.gadam. 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada saistošos noteikumus Nr. SN 4/2021 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžetu”. 

4. Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 

Saulkrastu novada domes ēkā,  un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

Lēmums Nr.2129 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:10 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 04.02.2021. 

 


