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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS NR.7/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 15.jūnijā 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15:30 
Sēdi atklāj plkst. 15:41 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Aiva Aparjode, Mārtiņš 
Kišuro, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars Zonbergs. 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, Juridiskās 
nodaļas vadītāja Halina Bila, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Anita Līce, 
galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte 
 
Nepiedalās deputāti: 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms) 
Selga Osīte (iemesls nav zināms) 
Andris Silavnieks (iemesls nav zināms) 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba 
kārtību. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Latvijas – Šveices sadarbības līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes 
politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu 
jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projekta īstenošanu. 
 

§1 
Par Latvijas – Šveices sadarbības līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas 

attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes 
iniciatīvu centru izveide” projekta īstenošanu 

ZIŅO E.Grāvītis.  
A.Līce. Informē, ka pirms 6 gadiem tika rakstīts projekta pieteikums, Saulkrastu pieteikums 
neizturēja atlasi. Pēc projekta īstenošanas izveidojies finanšu atlikums, Saulkrastu novada 



 

pašvaldība ir to pieteicēju lokā, kas var īstenot pieteikto projektu līdz 2016.gada beigām, vēlreiz 
apliecinot, ka pašvaldība var īstenot projektu. 
E.Grāvītis informē, ka sākotnēji centra izveide tika paredzēta bijušajās bērnu un jauniešu centra 
“Saulespuķe” telpās, ņemot vērā, ka centrs šobrīd atrodas Raiņa ielā 7, kā arī ir plānots, ka liela 
daļa telpu Raiņa ielā 7 varētu atbrīvoties, projekta īstenošanas vieta jāpārceļ uz Raiņa ielu 7. 
Debates par centra atrašanās vietu. Debatēs piedalās A.Aparjode, N.Līcis. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas 
A.Līces 13.06.2016. iesniegumu un pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras 30.05.2016. vēstuli Nr. 0520160595 par finansējuma piešķiršanu apakšprojektam 
„Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos – jauniešu ideju attīstības 
banka”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 
pamatojoties uz Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plāna un rezultatīvo rādītāju 
2014.-2020. gadam noteikto uzdevumu nr. U4.2.2. „Jauniešu iesaistīšana novada attīstības 
procesos”- „Jaunatnes centra ierīkošana” 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Aparjode, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs), 
„PRET”-, „ATTURAS”-, 

 
NOLEMJ:  

1. Īstenot projektu „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos – 
jauniešu ideju attīstības banka” par kopējo summu 110572,00 euro, no kuriem 
102670,16 euro ir Latvijas – Šveices sadarbības programmas līdzfinansējums, bet 
7901,84 euro ir pašvaldības finansējums. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu 110572,00 euro apmērā projekta „Multifunkcionāla 
jauniešu iniciatīvu centra izveide Saulkrastos – jauniešu ideju attīstības banka” 
īstenošanai. 

 
  
Sēdi slēdz plkst. 15:41 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 15.06.2016. 


