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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS NR.16/2016
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00

2016.gada 6.decembrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Andris Dulpiņš, Aiva Aparjode, Andris
Silavnieks, Selga Osīte, Līga Vaidere, Jurģis Grabčiks
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, Finanšu
daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila.
Nepiedalās deputāti:
Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā)
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā)
Guntars Zonbergs (aizņemts pamatdarbā)
Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā)
Bruno Veide (iemesls nav zināms)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Igors Žukovs (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, A.Dulpiņš,
L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, J.Grabčiks, A.Silavnieks ), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
`
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par palīdzību ārkārtas situācijā
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likumu

§1
Par palīdzību ārkārtas situācijā
ZIŅO E.Grāvītis. Informē deputātus par ārkārtas situāciju – š.g. 1.decembrī Saulkrastu novada
iedzīvotājiem nodeg māja.
1

Saulkrastu novada domē 2016.gada 5.decembrī ir saņemts nekustamā īpašuma /īpašuma
adrese, kadastra numurs/ īpašnieces /vārds, uzvārds/ un viņas mātes /vārds, uzvārds/ iesniegums
ar lūgumu sniegt neatliekamu palīdzību ārkārtas situācijā, jo 2016.gada 1.decembrī ugunsgrēkā
gāja bojā ģimenes māja /mājas nosaukums/.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, N.Līcis, A.Dulpiņš,
L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, J.Grabčiks, A.Silavnieks ), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no pašvaldības neparedzētajiem līdzekļiem Sociālo pabalstu
(Struktūrvienība 083) budžetam 1 000,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
6323 (Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā), lai izmaksātu vienreizējo
materiālo palīdzību.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2016
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”, iekļaujot
lēmuma 1. punktā minētos grozījumus.
3. Piešķirt /vārds, uzvārds, personas kods/, vienreizējo materiālo palīdzību 1000 euro
apmērā ugunsgrēka seku novēršanai.
4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai no Sociālo pabalstu (Struktūrvienība 083) budžeta,
EKK 6323 (Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā), pārskaitīt lēmuma
3.punktā minēto materiālo palīdzību divu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās
dienas, veicot pārskaitījumu uz /vārds, uzvārds/ norēķinu kontu /norēķinu konta numurs /.
5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 6.decembrī.

Sēdi slēdz plkst. 09:04

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

Sēdi protokolēja
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 06.12.2016.
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