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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 14.septembris                                         Nr.8/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 14.septembrī plkst. 15:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 15:03 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Jurģis Grabčiks, 

Liena Ozoliņa, Mārtiņš Kišuro, Normunds Broks, Oksana Vanaga, Raimonds Kalniņš, Santa 

Ancāne, Toms Turlajs  

 

Nepiedalās deputāti: 

Māris Iekļavs (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Raivo Jēkabsons (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par valsts piešķirto dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 

rezultātā radušos administratīvos izdevumus  

2. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu  

3. Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam projekta un 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai  

 

§1 

Par valsts piešķirto dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus 

 

Ziņo N.Līcis, ka pašvaldībai līdz 15.septembrim jānosūta informācija Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, kādi varētu būt aptuvenie plānotie izdevumi saistībā ar reformu, 

lai ministrija tos varētu paredzēt valsts budžetā. Informē, ka būs vēlāk arī jāpievieno aprēķini. 
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Diskusija par izdevumu apmēriem. Diskusijā piedalās G.Liepiņš un N.Līcis. 

 

Atbilstoši 2021.gada 4.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.142 “Kārtība, kādā 

pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus”, pašvaldībai, kura izveidota, 

pašvaldībām apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta 

vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai. Dotāciju piešķir un izmaksā par izdevumiem, kas 

novada pašvaldībai radušies, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu saskaņā ar Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvo teritoriju un administratīvo centru 

iedalījumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Saulkrastu novada pašvaldībai ir jāpieņem domes lēmums 

par pieprasāmās dotācijas apjomu un galvenajām izdevumu pozīcijām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 

kabineta 2021. gada 4. martā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 142 “Kārtība, kādā pašvaldībām 

piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 

rezultātā radušos administratīvos izdevumus” un Saulkrastu novada pašvaldības 01.09.2021. 

rīkojumu Nr.4.1/2021/R187 “Par atbildīgās personas noteikšanu”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, S.Ancāne, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, tehnisku iemeslu dēļ deputāte L.Ozoliņa balsoja 

mutiski, 

 

NOLEMJ:  

1. Pieprasīt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai dotāciju 131 822 euro apmērā šādām 

galvenajām izdevumu pozīcijām: 

1.1. atlaišanas pabalsti un piemaksas par papildu darbu saistībā ar administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanu; 

1.2. ar pārreģistrāciju saistīti izdevumi; 

1.3. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumi; 

1.4. valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru apvienošanas un jaunas 

struktūras izveidošanas izdevumi; 

1.5. iestāžu nosaukumu plākšņu nomaiņas izdevumi; 

1.6. jauno novada teritoriju apzīmējošo ceļa zīmju uzstādīšanas izdevumi; 

1.7. ar lietvedību saistīti izdevumi (piemēram, veidlapu izstrādei, zīmogu, vizītkaršu 

pasūtīšanai); 

1.8. ar apvienojamo novadu pašvaldības policijas pārveidi saistīti izdevumi (piemēram, 

jaunu formas tērpu iegādei). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītājs 

G.Vīgants. 

 

Lēmums Nr.97 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 
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Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē par veiktajiem grozījumiem nolikumā 

un ziņo, ka tika apvienots 1. un 2.punkts, svītrojot 2.punktu, ir paredzēts, ka atvaļinājuma pabalsts 

50% apmērā tiek izmaksāts darbiniekiem, kuri strādā uz vismaz 0,5 slodzi un ir paredzēts, ka 

veselības apdrošināšanas polisi, darbiniekiem, kuri pārtrauc darba tiesiskās attiecības, ir tiesības 

izpirkt. Informē, ka tika arī radīts risinājums tam, ka reorganizētās kapitālsabiedrības darbiniekiem 

visas sociālās garantijas stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri. Informē, ka ir iesniegts juristes Jutas 

Bērziņas priekšlikums precizēt grozījuma 7.punktu. 

Diskusija par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu, ja slodze ir mazāka par 0,5. Diskusijā piedalās 

G.Liepiņš, J.Miranoviča un J.Grabčiks. 

J.Grabčiks aicina papildināt, ja darbiniekam vienīgā darba vieta ir pašvaldībā, tad arī piešķirt 

atvaļinājuma pabalstu. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas aizvietotāja Ieva Remese informē, ka Valsts 

ieņēmumu dienests nesniedz informāciju, vai darbiniekam ir vienīgā darba vieta, pamata darba 

vieta, vai papildus darba vieta. 

O.Vanaga aicina saglabāt atvaļinājuma pabalstu, ja darbinieks arī strādā mazāk par pusslodzi, jo 

šī ir viena no iespējām kā piesaistīt pedagogus skolā. 

E.Grāvītis ierosina nolikuma 7.punktā labot datumu “ar 2022.gada 1.janvāri”, norādot, ka stājas 

spēkā ar to datumu, kad stājas spēkā saistošie noteikumi par 2022.gada budžetu. Papildus ierosina, 

ka atvaļinājuma pabalstus varētu maksāt tiem darbiniekiem, kuriem Saulkrastu novads ir 

noformēts kā pamata darba vieta.  

Diskusija par vārda “pamatdarbs” pievienošanu nolikumā, jautājumā par atvaļinājuma pabalstiem. 

Diskusijā piedalās J.Miranoviča, G.Liepiņš un S.Ancāne. 

S.Ancāne nepiekrīt E.Grāvīša teiktajam, ka būtu nepieciešams mainīt datumu, jo vienojās, ka ar 

2022.gada 1.janvāri jaunā centra darbiniekiem tiek izsniegtas veselības apdrošināšanas kartes, jo 

puse darbiniekiem šādas jau ir, bet pārējiem nav. 

N.Līcis ierosina izņemt, uz doto mirkli, no grozījumiem 3.punktu par atvaļinājuma pabalsta 

piešķiršanu darbiniekiem ar vismaz 0,5 slodzi. Noskaidro par datumu precizēšanu. 

E.Grāvītis atbild, lai paliek 2022.gada 1.janvāris, jo bija domājis piesaistīt datumu tam, kad tiek 

apstiprināts budžets. 

G.Liepiņš ziņo, ka jābūt skaidrībai cik izmaksās, lai uzņemtos saistības. 

S.Ancāne informē, ka bija sūtījusi aprēķinus par veselības apdrošināšanas kartēm finanšu 

vadītājam. 

Diskusija par iepirkumu veikšanu nākamā gada veselība polišu iegādei. Diskusijā piedalās 

J.Grabčiks, N.Līcis un G.Liepiņš. 

J.Miranoviča atgādina, ka ir iesniegts juristes J.Bērziņas priekšlikums precizēt grozījuma 7.punktu 

šādā redakcijā “Attiecībā uz reorganizētās pašvaldības kapitālsabiedrības "Saulkrastu slimnīca" 

darbiniekiem 44.un 55.punkts stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.” 

N.Līcis ierosina dzēst grozījuma 3.punktu un precizēt 7.punktu. Aicina deputātus balsot par 

sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada dome 2021.gada 31.martā apstiprinājusi Saulkrastu novada domes 

iekšējos noteikumus Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums” (turpmāk – 

Atlīdzības nolikums). 

Grozījumu projekts paredz izmaiņas attiecībā uz sociālo garantiju – veselības 

apdrošināšanas polišu izpirkšanas kārtību, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām. Papildus 

Grozījuma projektā ietverti precizējumi saistībā ar pašvaldības aģentūras “Saulkrastu veselības un 

sociālās aprūpes centrs” izveidošanu un citi redakcionāli precizējumi.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, S.Ancāne, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumos “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2021.gada 31.marta 

iekšējos noteikumos Nr.5/2021 “Saulkrastu novada pašvaldības atlīdzības nolikums”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai paredzēt līdzekļus 2022.gada budžetā aģentūras 

“Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” darbinieku veselības apdrošināšanai un 

atvaļinājuma pabalstam.  

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.98 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam projekta un 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” pārstāve Laura Dimitrijeva sniedz prezentāciju par Saulkrastu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Saulkrastu novada attīstības 

programmas 2021. -2027. gadam izstrādes procesu. 

N.Līcis norāda, ka pie investīcijām nav norādīts par nākotnē plānoto bērnudārzu Zvejniekciemā 

un piebūvi Saulkrastu vidusskolai. 

J.Grabčiks noskaidro vai bija pietiekama visu pašvaldības nozaru speciālistu iesaiste un aktivitāte. 

L.Dimitrijeva atbild, ka tika organizētas darba grupas un bija iespēja iesaistīties speciālistiem, bet 

ziņo, ka visiem būs vēl iespēja iesaistīties publiskajā apspriedē un precizēt esošos dokumentus. 

J.Grabčiks vēlētos, lai šī dokumentu izstrādē piedalītos visi iestāžu vadītāji un speciālisti, jo 

uzskata, ka tas ir viņu tiešais darba pienākums ņemt līdzdalību šajā procesā. 

Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Zaķe informē, ka visiem nodaļu vadītājiem un 

deputātiem tika sūtīts aicinājums piedalīties dokumentu izstrādē. 

N.Līcis noskaidro cik ilga būs procedūra, kādas publikācijas ir nepieciešamas un kādi ir plānotie 

noslēguma termiņi. 

L.Dimitrijeva atbild, ka publiskās apspriešanas laiks ir 4 nedēļas, pēc lēmuma pieņemšanas un 

ievietošanas TAPIS sistēmā ir vajadzīgas 5 darba dienas un tikai tad var sākt veikt publisko 

apspriešanu un tā tiek paredzēta no 22.septembra. Informē, ka lēmums pēc publiskās apspriešanas 

noslēgšanas būtu jāpieņem līdz 31.oktobrim par stratēģijas apstiprināšanu, savukārt par attīstības 

programmas apstiprināšanu lēmumu var pieņemt vēlāk, jo izstrādes termiņš ir 30.decembris. 

Ierosina rīkot sanāksmi 14.oktobrī plkst.17:00 un to darīt ar Zoom starpniecību, bet ar iespēju 

iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja digitāli pievienoties sanāksmei, rast iespēju pieslēgties 

konkrētās pašvaldības iestādēs. 

N.Līcis norāda, ka pie investīciju plāna būtu nepieciešams arī pieminēt Dabas parku “Piejūra”, jo 

finansējums ir no Dabas aizsardzības pārvaldes un ES fondiem, bez pašvaldības finansējuma. 

Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otras daļas 1. punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 
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likuma 5.panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 9. pantu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 3.pantu, 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 3.2. nodaļu un 66. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kartība attīstības plānošanas procesa" 10. punktu, 

Saulkrastu novada domes 28.10.2020. lēmumu Nr. 2009 "Par sadarbību jaunizveidojamā 

Saulkrastu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē”, (Prot.Nr.32/2020§39), 

Saulkrastu novada domes 25.11.2020. lēmumu Nr. 2030 “Par jaunizveidojamā Saulkrastu novada 

teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu”, (Prot.Nr.35/2020§12), Sējas novada 

domes 23.11.2020. lēmumu Nr. 14 (5.§) “Jautājuma izskatīšana par sadarbību attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē”, Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu Nr. 2198 “Par grozījumiem 

2020.gada 25.novembra domes sēdes lēmumā Nr. 2030 (Prot.Nr.35/2020§12) “Par 

jaunizveidojamā Saulkrastu novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu”” 

(Prot.Nr.7/2021§28), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, S.Ancāne, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Nodot publiskajai apspriešanai “Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2034. gadam” projektu. 

2. Nodot publiskajai apspriešanai “Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam” projektu. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 22.09.2021. līdz 20.10.2021. 

4. Lēmumu par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam nodošanu publiskai 

apspriešanai: 

4.1. ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 

4.2. ievietot Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 

pašvaldības sociālajos tīklos un publicēt tuvākajā pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Saulkrastu novada ziņas”; 

4.3. nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, informējot par lēmuma pieņemšanu un 

atzinuma sniegšanas nepieciešamību. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums Nr.99 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:48 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 15.09.2021. 

http://www.saulkrasti.lv/

