Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS NR.13/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:10

2016.gada 6.oktobrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Guntars Zonbergs, Andris Dulpiņš, Aiva
Aparjode, Līga Vaidere, Selga Osīte, Guna Lāčauniece
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Jolanta Rudzīte, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila.
Nepiedalās deputāti:
Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā)
Jurģis Grabčiks (aizņemts pamatdarbā)
Andris Silavnieks (iemesls nav zināms)
Bruno Veide (iemesls nav zināms)
Igors Žukovs (aizņemts pamatdarbā)
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas
iemeslu un aicina deputātus apstiprināt darba kārtību,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs,
A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
2. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu kultūras nama „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b,
Zvejniekciemā ieejas kāpņu remonta darbu pabeigšanai
4. Par līdzekļu paredzēšanu iepirkumam „Gājēju tilta Zvejniekciemā, Bērzu alejā pār Aģes
upi pārbūves projekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai”

§1
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
ZIŅO E.Grāvītis. Pieejamais finansējums budžetā sporta laukuma Smilšu ielā 3 pārbūvei ir
20 000 euro, Iepirkuma rezultātā konstatēts, ka zemākā piedāvātā summa ir 30892 euro.
G.Zonbergs jautā, vai tiks sludināts jauns konkurss, jo iepirkums bija par 1.un 3. kārtu.
N.Līcis paskaidro, ka valsts budžeta līdzekļi tika piešķirti ar nosaukumu “Daudzfunkcionālā
sporta kompleksa pie Saulkrastu vidusskolas izveides 2.kārta”. Projektu sadalīja trīs apakškārtās.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 04.10.2016.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs,
A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Tautsaimniecības nodaļas (Struktūrvienība 0171) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma
pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 5 000,00 EUR;
1.2. palielināt Saulkrastu novada izdevumu pozīcijas „Pārējie izdevumi, kas nav
klasificēti citās pamatfunkcijās - PVN” (Struktūrvienība 0112) izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2511 (Reversais PVN) par 4 339,00 euro, lai atmaksātu
Daudzfunkcionālā sporta kompleksa pie Saulkrastu vidusskolas
izveides 2.kārta reverso PVN maksājumu;
1.3. palielināt Saulkrastu novada izdevumu pozīcijas „Daudzfunkcionālā sporta
kompleksa pie Saulkrastu vidusskolas izveides 2.kārta” (Struktūrvienība 017253)
izdevumu plānu:
1.3.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība) par
661,00 euro, lai atmaksātu Daudzfunkcionālā sporta kompleksa pie
Saulkrastu vidusskolas izveides 2.kārtas veicamos darbus;
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
3. Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Arnim organizēt jaunu iepirkumu
par Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma Smilšu ielā 3, Saulkrastos, pārbūvi ar
paredzamo cenu līdz 20661.16 bez PVN euro (Reversam PVN paredzamā summa
4338,85 euro).
§2
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžetā
ZIŅO E.Grāvītis
A.Gavars informē, ka, ņemot vērā meliorācijas sistēmas elementu remonta iepirkuma rezultātus,
salīdzinoši ar pagājušo, aizpagājušo gadu cenas pieauga, trūkstošā summa ir lielāka par 20%. Ir
iespēja pārcelt līdzekļus no nenopirkto meliorācijas sistēmu inventarizācijas līdzekļiem.
Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara 26.09.2016.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs,
A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2016.gada izdevumos:
1.1. samazināt Tautsaimniecības nodaļas (Struktūrvienība 0171) budžeta izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma līguma
pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par 10 000,00 EUR;
1.2. palielināt Saulkrastu novada budžeta izdevumu pozīcijas „Novadgrāvju uzturēšana”
(Struktūrvienība 0172121) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) par 10 000,00 EUR, lai veiktu
meliorācijas sistēmas tīrīšanas un atjaunošanas darbus Saulkrastu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN2/2016 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
3. Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai pieņemt lēmumu par iepirkuma
„Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un atjaunošanas darbi Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”, ID Nr. SND 2016/26, uzvarētāju.
4. Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Arnim noslēgt iepirkuma līgumu.
§3
Par papildus līdzekļu piešķiršanu kultūras nama „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b,
Zvejniekciemā ieejas kāpņu remonta darbu pabeigšanai
ZIŅO E.Grāvītis
A.Gavars ziņo, ka pēc flīžu seguma noņemšanas ieejas kāpņu konstrukcijā konstatēti bojājumi
un defekti, kurus pirms demontāžas nebija iespējams paredzēt. Nepieciešams demontēt bojāto
kāpņu konstrukciju un izbūvēt jaunu.
E.Grāvītis jautā, vai ir paredzēts flīžu segums.
A.Gavars paskaidro, ka ir paredzēts flīžu segums, jo citādāk bija jāizslēdz visi apjomi, kuri tika
nopirkti, pēc iepirkuma likuma jāpārtrauc līgums. Balkons ir gandrīz pabeigts, pārtraukt līgumu
būtu neprātīgi.
E.Grāvītis uzskata, ka pēc trīs gadiem flīzes atkal lobīsies.
A.Gavars paskaidro, ka flīzes nelobīsies, ja nestaigās pamats, pamats būs armēts.
E.Grāvītis -flīzes nav labākais risinājums. Uzlikt jau uzlietos pakāpienus no augšas noklātus ar
lielizmēra plāksnēm, būtu mūžīgs risinājums.
E.Grāvītis ierosina notāmēt izpildītos darbus, samaksāt būvniekam un lauzt līgumu. Iekonservēt
objektu, uztaisīt pagaidu ieejas mezglu no koka. Nākamgad sludināt jaunu iepirkumu. Debatēs
piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte. G.Zonbergs. A.Gavars, A.Arnis.
Saulkrastu novada domē saņemts pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara
03.10.2016. iesniegums, kuram pievienots akts par konstatētiem bojājumiem un defektiem ieejas
kāpņu konstrukcijā būvobjektā “Kultūras nama, „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b,
Zvejniekciemā, Saulkrastu novads balkona un ieejas kāpņu remonta darbi”, kurus pirms
demontāžas nebija iespējams paredzēt.
Saulkrastu novada dome konstatē, ka būvdarbu līgumā piedāvātais risinājums – izbūvēt
jaunu monolītā dzelzsbetona kāpņu konstrukciju ar iepriekš paredzēto akmens masas flīžu
segumu nav lietderīgs un ekonomiski izdevīgs. Konkrētajā gadījumā būtu nepieciešams cits,
klimatiskiem apstākļiem un sabiedriskās ēkas noslodzei piemērotāks risinājums, kas attaisnotu
papildus izmaksas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs,
A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
3

NOLEMJ:
1. Nepiešķirt papildus līdzekļus kultūras nama „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b,
Zvejniekciemā ieejas kāpņu remonta darbu pabeigšanai.
2. Lauzt 23.08.2016. līgumu ar SIA “MI-2”, reģistrācijas numurs 40103460139, juridiskā
adrese Svērteņu iela 9, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025, par
kultūras nama „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
balkona un ieejas kāpņu remontdarbiem.
3. Uzdod pašvaldības izpilddirektoram sagatavot tehnisko dokumentāciju saliekamo betona
pakāpienu uzstādīšanai.
§4
Par līdzekļu paredzēšanu iepirkumam „Gājēju tilta Zvejniekciemā, Bērzu alejā pār Aģes
upi pārbūves projekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai”
ZIŅO E.Grāvītis. Lūdz papildināt lēmumprojekta 1.punktu ar vārdiem “finanšu līdzekļu trūkuma
dēļ”. Deputāti atbalsta E.Grāvīša priekšlikumu.
Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vadītājas H.Bilas 05.10.2016.
iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs,
A.Dulpiņš, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, G.Lāčauniece), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Atteikt līdzekļu piešķiršanu iepirkumam „Gājēju tilta Zvejniekciemā, Bērzu alejā pār
Aģes upi pārbūves projekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai”, finanšu
līdzekļu trūkuma dēļ.

Sēdi slēdz plkst. 09:30

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Sēdi protokolēja
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 06.10.2016.
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