DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI
(18.06.2013.)

§1
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot- „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Blankenbergs,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, V.Baltiņš), „pret” nav, „atturas”nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt deputātu Normundu Līci par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja
vietnieku.

§2
Par deputāta Arta Blankenberga pilnvaru izbeigšanos
uz personīgā iesnieguma pamata
Izskatot deputāta Arta Blankenberga (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 18.06.2013.iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms
termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā
ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un LR likuma
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot- „par”- 13 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, E.Brumermanis, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Blankenbergs, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, V.Baltiņš), „pret”- nav, „atturas”- 2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Izbeigt deputāta Arta Blankenberga deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 26.06.2013. noteikt nākamo
deputāta kandidātu, kurš stāsies Arta Blankenberga vietā.

§3
Par deputāta Valda Baltiņa pilnvaru izbeigšanos
uz personīgā iesnieguma pamata
Izskatot deputāta Valda Baltiņa (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 18.06.2013.iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms
termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā
ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un LR likuma
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot- „par”- 9 (E.Grāvītis, L.Vaidere,
E.Brumermanis, I.Žukovs, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, V.Baltiņš),
„pret”- 3 (N.Līcis, S.Osīte, M.Kišuro), „atturas”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne,
A.Blankenbergs),
NOLEMJ:
1. Izbeigt deputāta Valda Baltiņa deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 26.06.2013. noteikt nākamo
deputāta kandidātu, kurš stāsies Valda Baltiņa vietā.

§4
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases
PII „Rūķītis” telpu remontam un daļējai rekonstrukcijai
Izskatot Saulkrastu novada domes finansista G.Vīganta 17.06.2013. iesniegumu,
pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot- „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Blankenbergs,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, V.Baltiņš), „pret”- nav, „atturas”nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2013.gadā uz 10 gadiem 50 182,33 LVL apmērā
vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto
pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2014. PII „Rūķītis” telpu remontam un
daļējai rekonstrukcijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.

§5
Par dalību Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ apakšprogrammas
„Vides politika un pārvaldība” projektu konkursā
Izskatot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viļņa
Klibiķa 11.06.2013 iesniegumu, kas izskatīts 12.06.2013. Tautsaimniecības, attīstības un
vides komitejas sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot- „par” 15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, M.Kišuro, B.Veide, A.Blankenbergs,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, V.Baltiņš), „pret”- nav, „atturas”nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ apakšprogrammas
”Vides politika un pārvaldība” projektu konkursā ar projekta „Ekosistēmu un to
sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības
aizsardzībā un pārvaldībā” pieteikumu.
2. Noteikt, ka Saulkrastu novada pašvaldība ir Dabas aizsardzības pārvaldes partneris
projektā.
3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas LVL 825 000,00 apmērā, no kurām:
3.1. LIFE+ finansējums – LVL 412 500,00;
3.2. valsts budžeta finansējums – LVL 270 000,00;
3.3. projekta iesniedzēja un partneru finansējums - LVL 142 500,00.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības kā projekta partnera izmaksas LVL
150 000,00 apmērā, no kurām:
4.1. LIFE+ finansējums - LVL 75 000,00;
4.2. valsts budžeta finansējums – LVL 30 000,00;
4.3. projekta iesniedzēja finansējums - LVL 45 000,00.
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