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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS NR.15/2015
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Saulkrastu novadā
Sēde sasaukta plkst. 8:45
Sēdi atklāj plkst. 8:50

2015.gada 21.oktobrī

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone
Piedalās:
Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Selga Osīte, Santa Ancāne, Bruno Veide,
Antra Deniškāne, Guntars Zonbergs, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks
Nepiedalās:

Līga Vaidere (iemesls nav zināms), Aiva Aparjode (aizņemta pamatdarbā),
Jurģis Grabčiks (aizņemts pamatdarbā), Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms),
Guna Lāčauniece (aizņemta pamatdarbā), Igors Žukovs (iemesls nav zināms),

Domes ārkārtas sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības
izpilddirektors Andrejs Arnis, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Finanšu daļas vadītājs
Gatis Vīgants.
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi. Izskaidro ārkārtas sēdes
sasaukšanas iemeslu un aicina deputātus apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte,
S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
APSTIPRINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU:
1. Par dalību biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”
§1
Par dalību biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”
ZIŅO E.Grāvītis. Informē, ka 2015.gada 22.oktobrī paredzēta biedrības “Pierīgas pašvaldību
apvienība”. Biedrības izveidošanas mērķis ir apvienot spēkus, lai aizstāvētu Pierīgas
pašvaldību intereses saistībā ar gaidāmo izglītības reformu un citiem jautājumiem.
Debates par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un izlietojumu. Debatēs piedalās E.Grāvītis,
N.Līcis, A.Dulpiņš, S.Osīte, A.Silavnieks.
Saulkrastu novada domē 2015.gada 12.oktobrī ir saņemts Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietnieka N.Līča 2015.gada 12.oktobra iesniegums ar lūgumu izskatīt

komitejās un domes sēdē jautājumu par Saulkrastu dalību biedrībā „Rīgas pašvaldību
apvienība”.
Saulkrastu novada dome, izskatot jautājumu par biedrības „Pierīgas pašvaldību
apvienība” dibināšanu, konstatē:
1) likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmā un ceturtā daļa nosaka, ka, lai risinātu
uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības
sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās un
lēmumu par pašvaldību biedrības dibināšanu vai iestāšanos tajā, kā arī par izstāšanos
no pašvaldību sabiedriskās organizācijas pieņem attiecīgās pašvaldības dome;
2) biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” statūtu projektā noteiktie mērķi ir:
- īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
- veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
- veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām
un citu valstu institūcijām un organizācijām;
- veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.
Ņemot vērā to, ka Pierīgas pašvaldību intereses un vajadzības sociāli-ekonomiskajā
ziņā atšķiras no Latvijas pašvaldību kopējām interesēm un vajadzībām, kā rezultātā esošās
pašvaldību apvienības nespēj pilnvērtīgi aizstāvēt Pierīgas pašvaldību intereses un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2015.gada 14.opktobra atzinumu (protokols
Nr.10 §8),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (E.Grāvītis, N.Līcis, S.Osīte,
S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, G.Zonbergs, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Kļūt par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru.
2. Noteikt par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību
apvienība” domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti.
3. 2015.gada biedra naudu 1000,00 euro apmērā apmaksāt no Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes „Saulkrastu novada dome” budžeta līdzekļiem.
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Protokols parakstīts 21.10.2015.
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