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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2017.gada 18.oktobrī

Nr. 17/2017

Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 18.oktobrī plkst. 14.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Guna
Lāčauniece, Oksana Vanaga, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Alens Horsts, Ivars Veide.
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (aizņemta pamatdarbā)
Selga Osīte (atvaļinājumā)
Jurģis Grabčiks (aizņemts pamatdarbā)
Normunds Līcis (iemesls nav zināms)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki,
Biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” pārstāvji Andris Birzulis, Gatis Zonbergs.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
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”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saulkrastu uzņēmēju biedrība”
2. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
§1
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības

lietošanā biedrībai „Saulkrastu uzņēmēju biedrība”
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars informē, ka domē saņemts biedrības
“Saulkrastu uzņēmēju biedrība” iesniegums ar lūgumu palīdzēt realizēt biedrības ideju - uzstādīt
jaunu karoga mastu. Pašvaldība, izvērtējot iespējamās vietas projekta realizēšanai, kā vienīgo vietu
saskata zemesgabalu Smilšu ielā 3, Saulkrastos. Iepriekšējā laika posmā pašvaldība jau attīrīja šo
teritoriju no eglēm, bija plānota gājēju takas izbūve, tiltiņa uz skolu atjaunošana. Pirms karoga
masta uzstādīšanas, piekļūšanai pie tā, nepieciešams teritoriju labiekārtot un izbūvēt ietvi. Šis
variants arī tika apspriests ar biedrību “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” un prezentēts oktobra
Finanšu komitejas sēdē.
A.Gavars informē deputātus par pašvaldības finanšu iespējām takas izbūvei. Pašvaldība varētu
novirzīt 4600 euro šo mērķu īstenošanai.
Biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” pārstāvis Andris Birzulis informē par biedrības ieceri.
Biedrība gatava arī turpināt šo ziedojumu vākšanas akciju un kā nākamo kārtu veidot Latvijas
simtgadei veltītu skvēru. Uzstādīt plāksni ar visu ziedotāju vārdiem.
O.Vanaga uzdod jautājumu par biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” līdzfinansējumu.
A.Birzulis atbild, ka biedrība finansē karoga iegādi un bruģēta laukuma ap karoga izbūvi.
Biedrības pārstāvis Gatis Zonbergs informē, ka nav zināms, cik iedzīvotāji šim mērķim finanšu
līdzekļus ziedos, visu trūkstošo finansējumu karoga masta uzstādīšanai segs biedrība.
O.Vanaga jautā, vai laikapstākļu dēļ darbs nebūs sasteigts.
G.Zonbergs neredz šķēršļus, lai darbus ievilktu. Paskaidro, ka biedrība jau strādā pie projekta 1,5
mēnesi, ir savākti nepieciešamie dokumenti.
A.Gavars pauž viedokli par teritorijas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, attīstību, nepieciešamajiem
labiekārtošanas darbiem.
A.Dulpiņš atbalsta biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” ideju.
O.Vanaga uzdod jautājumu par ziedojumu vākšanu. A.Birzulis atbild, ka ziedojumu vākšana jau
ir uzsākta.
A.Dulpiņš jautā, kāda būs biedrības rīcība gadījumā, ja ziedojumu būs vairāk nekā nepieciešams.
A.Birzulis atbild, ka tādā gadījumā finanšu līdzekļi tiks pārcelti uz nākamo kārtu.
G.Lāčauniece uzdod jautājumu par darba veicējiem. G.Zonbergs atbild, ka tas varētu būt viņa
uzņēmums, bet, ja tiks saņemts izdevīgāks piedāvājums, biedrībai nav iebildumu to izmantot.
A.Dulpiņš jautā, kā tiks uzrunāti iedzīvotāji ziedojumu vākšanai. A.Birzulis informē, ka ir jau
sagatavoti bukleti, lai sāktu, ir nepieciešama domes atļauja. G.Zonbergs paskaidro, ka, pirms dome
deva savu atļauju, biedrība nevar uzsākt sarunu ar uzņēmējiem.
2017.gada 11.oktobrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts biedrības
“Saulkrastu uzņēmēju biedrība” (turpmāk – Biedrība), reģistrācijas numurs 40008265609, valdes
priekšsēdētāja Andra Birzuļa iesniegums par Biedrības izsludināto labdarības akciju „Ziedosim
Latvijas karoga uzstādīšanai Saulkrastos”.
Biedrības pārstāvis Andris Birzulis 2017.gada 11.oktobra Finanšu komitejas sēdē
informēja, ka akcijas ietvaros paredzēts savākt ziedojumus, lai uzstādītu Latvijas karoga mastu un
karogu Saulkrastos, Smilšu ielā 3. Tā kā nākamais gads Latvijā un Saulkrastos ritēs Latvijas
simtgades zīmē, tad šis būtu pirmais solis labiekārtota parka izveidei, kurā turpmāk organizēt
patriotiska rakstura pasākumus. Karoga masts paredzēts 18 metru augsts un būs lieliski redzams
saulkrastiešiem un pilsētas viesiem. Karogu plānots pacelt šā gada 18.novembra svētkos.
Biedrība lūdz Domi ļaut realizēt ieceri.
Lai atbalstītu Biedrības ieceri veikt labiekārtošanas darbus - uzstādīt karoga mastu un
izveidot bruģētu laukumu, ir lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma daļu
Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80130020428, 40 m2 platībā
(turpmāk – Zemesgabals). Bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar
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likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
autonomo funkciju – rūpēties par kultūru, valstisko un patriotisko tradīciju atbalstīšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 4 1 punktu, trešo daļu, kas nosaka, ka
publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņemot lēmumu un slēdzot
rakstveida līgumu, Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes
atzinumu (protokols Nr.10/2017),
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saulkrastu uzņēmēju biedrībai”, reģistrācijas
numurs 40008265609, pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, kadastra numurs 80130020428, daļu ar platību 40 m2.
2. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir labiekārtot publiski
pieejamu Zemesgabalu – uzstādot karoga mastu ar individuāli pielāgotu stiprināšanas
mehānismu un izveidot bruģētu laukumu.
3. Zemesgabalu nodot, slēdzot rakstveida zemes bezatlīdzības lietošanas līgumu.
4. Zemesgabalu nodot bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku, no 19.10.2017. līdz
18.11.2017.
Lēmums Nr.248 protokola pielikumā
§2
Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā
Ziņo E.Grāvītis.
Biedrības “Saulkrastu uzņēmēju biedrība” pārstāvis G.Zonbergs informē, ka kopējais
nepieciešamais finansējums ir 5400 euro, trūkstošo summu biedrība segs no saviem līdzekļiem.
2017.gada 11.oktobrī Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts biedrības
“Saulkrastu uzņēmēju biedrība” (turpmāk – Biedrība), reģistrācijas numurs 40008265609, valdes
priekšsēdētāja Andra Birzuļa iesniegums par Biedrības izsludināto labdarības akciju „Ziedosim
Latvijas karoga uzstādīšanai Saulkrastos”.
Biedrības pārstāvis Andris Birzulis 2017.gada 11.oktobra Finanšu komitejas sēdē
informēja, ka akcijas ietvaros paredzēts savākt ziedojumus, lai uzstādītu Latvijas karoga mastu un
karogu Saulkrastos, Smilšu ielā 3.
Biedrība lūdz Domi ļaut realizēt ieceri, kā arī Domei piedalīties ar līdzfinansējumu,
izveidojot labiekārtotu celiņu karogam pieguļošajā teritorijā.
Lai piedalītos Biedrības ieceres realizēšanā, ir nepieciešams papildus Domes finansējums
celiņa izbūves darbiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide,
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, O.Vanaga, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. samazināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu
(EKK 2279 (Pārējie pakalpojumi)) par 4 600,00 EUR.
1.2. palielināt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumu plānu
(EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība)) par 4 600,00 EUR,
lai apmaksātu bruģēta pievedceļa izbūvei Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā.
Lēmums Nr.249 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst. 14.19
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede

E.Grāvītis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 19.10.2017.
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